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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA (SUNUŞLARI 
1. — Afyon İMillefcvekili tHamdi Hamamcı-

•oğlu'nun, Yüksek Denetleme 'Kuralımda yapıl
mış olan. değişikliklerim (hukuka 'aykırı olduğu 
iddiasiiyle Anayalsaum i89 oncu maddesi uyarınca 
(Başbakan /hakkında (bir Igensora açılmasına dair 
önerlgesi ( İ l /Tl ) 

2. — İçel Milletvekili 'Celâl Karigılı'nın, kar
deşlerine ve yakınlarına çılkar (sağladığı iddia
siyle Anayasanın '89 ncu maddesi Igereğince Baş
bakan (hakkında bir ıgensoru açılmasına dair 
önergesi (İÜ/112) 

3. — İçel (Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ls-
Ttanfburıuın Sağmalcılar semtinde ortaya 'çıkan 
klolera hastalığının (önlenimesi konusunda 'za
manında 'gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca 'davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince ıSağlik ve Sosyal Yardım 
Bakanı 'hakkında (bir ıgensoru açılmasına dair 
önergesi (lıl/13) 

4. — 'Maraş (Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânlında öngörü
len toprak dağıtımını sağlıyan reformcu kanun
ların çıkarılmasında gerekli 'çalışmayı yapma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ucu maddesi uya
rınca Hükümet hakkında 'bir ıgensoru açılması
na dair önerlgesi'(Dİ/14) 

'5. —• İçel Milletvekili 'Celâl 'Kargıh'nın, son 
öğrenci 'hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
taletoeler konusunda igereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın ı89 ncu • maddesi 
rulyarmca Başlbakan, (İçişleri ve 'Millî Eğitim Sa
fkanları (hakkında (bir ıgensoru açılmasına dair 
önergesi (Kİ/15) 

6. •— Afyon KaraJhisar Milletvekili Süley-
ıman IMutkı'nun, millî servetimizi ve "beslenme 
ihtiyacımızı 'temelden taihrilbeden, diğer 'hay
van Ihastalılklarında olduğu ıgilbi sığır vebasın
d a da ıgerekii ve etlkiili tedlbirleri almadığı iddi

asiyle Anayasanın İ89 mcu maddesi uyarınca Ta
rım ive İçişleri (bakanları (hakkında feir gensoru 
açılmasına dair önergesi '(Hll/16) 

7. — Manisa Milletvekili iMusltafa Ok'un,. 
kura üzümün 'kuraituiması ve 'ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ania-
ya'sanm 89 ncu (maddesi uyarınca Ticaret ve Ta
rım Ibakanları (hakkında (bir ıgensoru açıllmasına 
dair önergesi (11/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMiEıSl KARARLAŞTI
RILAN (İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLEOEK İŞLER 

1. — :Su förtünleri (kanunu tasarısıma dair 
Cumhuriyet (Senatosu (Başkanlığı teskeresi Ve 
Cumhuriyet (Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında (Millet Meclisi Plân (Komisyonu ırapo^ 
ru ('1/174) ,(ıS. (Sayısı /: HI5'7 ve (107 y e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : '23 . U2 . 1970') 

2. — Bursa (Milletvekili ıMustafa Tayyar'ın, 
670 sayılı Kanunla (değişik I54İ34 ' ısayılı T. O. 
Emekli Sandığı (Kanununun U2 nci madde'sine 
Ibir fıkra eklenmesine (dair kanon teklifi Ve Ma
liye ve Plân komisyonları «raporları > (2/190) 
(S. 'Sayısı : 2)18 Ve 218 ie '1 inci ek) )(Dağıt<ma ta
rihi : '2İ3 . 1112 . 1970) 

V 
İKİ DEIFA GÖRÜŞÜLECEK 'İŞLER 

A - ÜKÎNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK • 
İŞLER 



İB - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zalb itası kurulması 
[hakkında Kanunun d ive '3 u'cü ım'addelerinm de
ğiştirilmesine 'dair kanun Hasamı ive içişleri ve 
Plân komisyonları raporları '(1/78) (!S. Sayısı : 
127 ve '27 ye 1 inci ıek) (Dağıtma talihi : 
123 . 12 . 1970) 

2. —• Erzurulm ıMilletlvekili O e vat önder ve 
9 arka'daışının, '49)26 sayılı (Kanuna (bağlı (1) sa
yılı cetvele kadrolar 'eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak (Teknoloji ve -Ev Ekono
misi Araştırma ve ' Yayıim Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve 'Yayım (Çiftliği İşlet-
,mesi Ihakkunda kanun teklifi ve 'Millî Eğitim Ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (İS. Sayısı : 
lOÖ ve 1109 a U m'ci ek) (Dağütma tarihi : 
23 . 12 . 11970) 

;3. — 2 2 J 3 1 926 tarih ive (789 sayılı (Maarif Teş
kilâtına 'dair Kanunun 121 niei 'maddesinin değiş
tirilmesine 'dair kanun tasarısı ile TJlşalk Millet
vekili ;M. Falhri UğraisiMoğlu'nun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu '(1/227, '2/178) (8. 
Saynsı : 1119 ve 1119 >a II inici ıek) (Dağıtma tarihi : 
'23.12.1970) 

4. -—• ITloıprak Madisuilleri Ofisi Kanununun 
3 ncü m'addesinin değiştirilmesine dair kanun. 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (l/2)3'4) (S. (Sayısı : 1129 -ve 1129 ıa 1 ucl ek) 
(Dağıtma 'tariki : (20 . 112 . 1970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu iSaımsum üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzıim Kap'a 
vatani 'hizmet tertibinden aylık Ibağlanımasma 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/48) <ıS. iSayı'sı : !1'64 ve 164 ,e 1 
moi ek) (Dağıtma tarihi : 213 . 12 . H9İ70) 

6. — Osman ISalmankutft'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanimasına dair kanun tasarısı 
vo Maliye ve Plân Ikoımisyonları raporları 
(1/2014) (İS. Sayışa : 11(05 ve 1166 e 1 mi ek) (Da
ğılma tarihi : 123 . 1112 . 11970) 

7. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve & 
arkadaişmın, ŞaJbamoğlu 'îsllâim Kulaç'a vatani 
'hizmet tertibinden aylık (bağlanması (hakkında 
kanun teklifi ve (Maliye ve Plân komisyonları 
raporları -((2/87) (iS. »Sayısı : 11616 ve 106 ya 1 nci 
ek) ('Dağıtma tarihi : (23 . 112 . 1970) 

8. — Makbule Ikıızı Ferdiye Demir'oğlu'na 
vatani Ihizimet tertibinden laylık Ibağlanımasma 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları -raporları (11/21)2) (S. <SayıSı : 167 ve 167 
ye 1 «nci ek) (-Dağıtana 'tarihi : 23 . 12 . 11(970) 

X 19. — 13.'5.19'61 tarihinde 209 sayılı iKa-
•niunla yürürlüğe ıgiren «Nükleer 'Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair ISözle'şme»' de yet- al
ım adığı anlaşılan 11 nci 'maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve 'Dışişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları 'raporları (1/121) (S. Sayısı : 170 
ve 170 o 1 inci ek) (Dağıtma 'tarihi : I23.12.1970) 

10. — ıllarcıralh Kanununa ek kanun tasarısı -
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
'(1/11918) ('S. Sayısı.: '21(9 ve 1219 ra )1 nci .ek) (Da
ğıtma tarihi :23 . 12 . 1970) 

11. <—• (Bâzı İktisadi ıDevlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komis
yonları ıraıporları (11/275) '(iS. (Sayısı : 2121 ve 
'221 'e 1 uci ek) (Dağıtıma 'tarihi >: l23.l2.1l97ı0) 

12. — Yeniden açılacak (Devlet Mülhcndislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, (hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân1 komisyonları raporları (1/34$) (S. 
iSayisı : 222 ve 02(2 ye II nci dk) (Dağıltma tari
hi :'23 . 12 . 1970) 

X 13. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
vo Kütahya Milletvekili llllhan Ersoy ve 34 arfca-
dalşının, Belediye (gelirleri kanunu teklifi ve 
'Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
'(1/312(9, 2/3128) (S. ISayısı : l2!24 ve 224 e 1 nci 
ek) ((Dağıtma 'tarihi : 23 . 112 . (19(70) 


