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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner; or
man suçlarının affını hedef alan davranışlar 
doîayısiyle orman varlığımızın büyük ölçüıde 
tahrilbedildiğine, 

•Bingöl Milletvekilli Mehmet Sıddik Ayda/r, 
Kalkınma Plânında ve Hükümet programında 
Doğu illerinin kalkınmasiyle ilgili hususlara ve 

Ttfâbzon Milletvekili Ahmet Şener de, istik-
lıâl Madalyası verilmiş bulunanlardan bâzılarına 
bağlanacak aylıkların gecikmekte olduğuna, ge
rekli tedbirlerin alınmasına dair gündem dışı 
demeçjbe bulundular. 

Ulaştırinla Komisyonu Başkanlığının, Mani
sa MilleifevekiM Selçuk Gümüşpala ve 11 arka
daşının, 5434 sayılı Kanunuln 32 nci maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifimin, havale edilmiş olduğu Ulaştırma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir koımiisyonda görüşül-
nuelsine ve 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Zon
guldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 10 arka
daşının, Emekli sandıkları ile Maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi iş
yerlerinde geçjem hizmetlerin birleştirilmesi1 

ihakkındlaki 228 sayılı Kanunun bâzı maddele

rinin değiştirilmesine ve bir maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifinin havale ©dilanliış 
olduğu komisyonlardan 4 er üye seçilmek sure
tiyle geçici bir komisyon teşkiline dair tezkere
leri ile 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 2/34 
sayılı Kanun teklifinin de, Ulaştırma Komisyo
nu Başkanlığı tezkeresinde adı geçen Geçici 
Koımiisıyona havale tedilmiesine dâir önergesi ka
bul olundu. 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve iki 
arkadaşınım, petrolle ilgili 8957 numaralı Ka
rarnamenin meydana getirdiği tesirleri tesblit 
ötmek üzerle bir Meclis araştırması yapılması
na dair önerfgesi üzerinde bir süre daha görü-

3 . 12 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 t© 
yapıladalk Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısından sonıTa toplanılmak üzere 
'birleşime saat 18,40 da son verildi. 

B'aşkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangil 

Katip 
Kayseri 

Şevket Doğan 

Kâtip 
Ordu 

" Memduh Eksi 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — izmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair söz
lü soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gönde
riliştir. (6/33)' 

2. — Aydın iMilletvdkili M. Kemıal Yılmaz'-
ın, Aydınca bâzı C. H. P. li ımulhtarlara baskı 
yapıldığına dair sözlü soru önergiesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/34) 

3. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'iın, 
Günlaydın Gazetesinin Ankara bürosunla yapı
lan tecavüze dair sözlü soru önergesi, içişleri 
Bıakaınlığına gönderilmiştir. (6/35) 

4. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaJman açılacağına ve 
miabsullerin değerlendirilmesine dair sözlü soru 

öniergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/36) 

5. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret Gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dâir söz
lü soru önergesi, Başbakanlığa ve Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/37) 

6. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana geleni 
olaylara dair sözlü soru önergesi, Milli Eğitim 
ve içişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/38) 

7. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair sözlü so
ru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/39) 
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8. — izmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değeıieiîdirilmesme dair sözlü soru önergesi, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/40) 

9. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
sıözlü soru önergesi, Orman ve Köy işleri bakan
lıklarına gönderilmiştir (6/41) 

10. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tin (6/42) 

11. — içel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve 
Sanat Enstitüsü mezunlarının durumuna dai'r 
sözlü önergesi, Millî Eğitim Bakanlığınar gönde
rilmiştir (6/43) 

12. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair sözlü soru önergesi, Köy işleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/44) 

13. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair söz
lü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/45) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Sinop'un Bıoyaibat ilçesi cezaevine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir 
(6/46) 

15. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Güneydin Gazetesinin Ankara Bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı işleri Müdürünün eşine 
dair siözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/47) 

16. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğinle ve bu yolun asfaltlanmasının ne za
man yapılacağına dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir (6/48) 

17. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 

yollarının yapımına dair sözlü soru önergesi, 
Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir (6/49) 

18. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir (6/50) 

19. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığına gönderilmiştir (6/51) 

Yazılı sorular 

1. — izmir Milletvekili Hulusi Çakır'ın, Ege 
tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve mah
sullerin değerlendirilmesine dair yazılı soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/21) 

2. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, ilk ve 
Orta dereceli okul öğretmenleri ile müdür ve 
millî eğitim müdürlerinin nakillerime dair yazılı 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/22) 

3. — Afyon Milletvekili A. ihsan Ulubahşi'-
nin, Amerikan Stearns Roger firmasının Türki
ye'de bir firmaya veya şaihsa komisyon ücreti 
verip vermediğine dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir (7/23) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde memurların mey
dana getirdiği olaylara dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına gönderil
miştir (7/24) 

5. — Samsun Milletvekili Mustafa Boyar'-
m, 1960 - 1970 ders yılında Lâdik Öğretmen 
Okuluna kaç öğrenci alındığına dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir (7/25) 

6. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
istiklâl Madalyası alacaklar için yapılan çalış
maya dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir (7/26) 
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II — GELEN 

Tasarılar 
1. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanu

nuna ek kanun tasarısı (1/20) I (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarıma) 

2. — Başbakanlık teşkilâtı hakkındaki 6330 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkımda kanun 
tasarısı (1/21) (Plân Komisyonuna) 

3. — 1969 yılı Bütçe kanununa Ibağlı cetvel-
leride değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rlısı (1/22) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

4. — Devlet hesaplarımda liranın esas ittihaz 
edilmesi hakkında 3290 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve ibu kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı (1/23) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — '1050 sayılı Muhasefbei Umumiye Kanu
nunun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin (A) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/24) (Maliye ive Plân komisyonlarına) 

6. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 2 . 12 , 1960 tarihli ve 150 Sayılı 
Kanunla değişik 43 ncü fılkrasınm değiştirilmesi 
hakkımda kanun tasarısı (1/25) (Tarım, İçişleri, 
Ticaret ve Plân (komisyonlarına) 

7. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 1413 
sayılı Kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi ile 33 
ncü maddesinin ve 3899 ısayılı Kanunla değişik 
94 ncü maddesinin değiştirilmesine ve aynı Ka
nunun 15 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına 'dair kanun itasarHsı (1/26) (Millî Savun
ma ve Adalet komisyonlarına) 

8. — 1076 sayılı Yieldek sulbay ve yedek askerî 
memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde ilâve 
ıddilmesi 'hakkında kanun tasarısı (1/27) (Millî 
Savunma Komisyonuna) 

9. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesinle 
dair kanun tasarısı (1/28) (Adalet Komisyo
nuna)1 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun başlığının ve bâzı maddelerinin >de-
ğiştirilımesi, bâzı maddelerinin kaldırıtonası, bu 
Ikanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesi 'hakkın
da kanun tasarısı (1/29) (Adalet Komisyonuna) 
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11. — Cezaların infazı (sırasında ve infazdan 
sonraki korunmaya ait kanun tasarısı (1/30) 
(Adalet ve Plân komisyonlarına) ' 

12. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memleket
lerden dört muhrip satınalınması için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
kanun tasarısı (1/31) (Millî Savunma ve Plân 
komisyonlarına) 

13. — Devlet Üretme ÇiMMeri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/32) (Bütçe Karana 
Komisyonuna) 

14. — Genel Muihasebe kanunu tasarısı (1/33) 
(Sayıştay, Maliye ve Kân komisyonlarına) 

15. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı
nın ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında Anlaşma
ya Türkiye Cumhuriyeti 'Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kânun tasarısı 
(1/34) (Dışişleri, Maliye ve Hân komisyonla
rına) 

16. — Serbest Imalî müşavirlik kanunu tasa
rısı (1/35) (Adalet Maliye ve Plân komisyonla
rına) 

17. — Tekel Gen'el Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde ıdeğişMik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/36) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

18. — Telsiz kanunu tasarısı (1/37) (Millî 
Savunma, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Plân komisyonlarına) 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoro-
roloji İşleri Genel Müdürlüğü kuruluş ve görev
lerine dair Kanunun 2 nci maddesinin (A) fık
rası ile 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı (1/38) (Millî Savunma, Tarım 
vo Plân komisyonlarına) 

20. — Türkiye Cuimlhuriyet Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi 'hakkında ka
nun tasarısı (1/39) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

21. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İaşe kanunu 
tasarısı (1/40) (İçişleri, Millî iSavunma ve Plân 
komisyonlarına) 

22. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değişti
ril mesi halikında kanun tasarısı (1/41) (Adalet 
Komisyonuna) 
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23. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 nci 
ve 27 nci maddeleriyle ek 2 ve 3 neü maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı (1/42) (Tarım, 
içişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonla
rına) 

24. — 150 milyon liralık madenî ufaklık pa
ra bastırılması hakkındaki Kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı (1/43) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

25. — 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/44) (Sayıştay Komisyonuna) 

26. — 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/45) (Sayıştay Komisyonuna) 

27. — 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/46) (Sayıştay Komisyonuna) 

28. — Ankara Üniversitesi 1966 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/47) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

29. Ankara Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/48) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

30. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/49) (Sayıştay Komisyonuna) 

31. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/50) (Sayıştay Komisyonuna) 

32. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı (1/51) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

33. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(V52) (Sayıştay Komisyonuna) 

34. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/53) (Sayıştay Komisyonuna) 

35. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
(1/54) (Sayıştay Komisyonuna) 

36. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1966 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/55) (Sayıştay Komisyonuna) 

37. - Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/56) (Sayıştay Komisyonuna) 

38. — Ege Üniversitesi 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/57) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

39. - Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/58) (Sayıştay Komisyonuna) 

40. — İstanbul Üniversitesi 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/59) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

41. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap. kanunu tasarısı (1/60) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

42. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/61) (Sayış
tay Komisyonuna) 

43. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/62) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

44. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/63) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

45. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/64) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

46. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/65) (Sayış
tay Komisyonuna) 

47. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/66) (Sayış
tay Komisyonuna) 

48. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/67) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

49-. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/68) (Sayış
tay Komisyonuna) 
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50. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/69) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

51. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/70) (Sayış
tay Komisyonuna) 

52. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/71) (Sayış
tay Komisyonuna) 

53. - Tekel Genel Müdürlüğü 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/72) (Sayış
tay Komisyonuna) 

54. - Tekel Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/73) (Sayış
tay Komisyonuna) 

55. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/74) (Sayış
tay Komisyonuna) 

56. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/75) (Sayış
tay Komisyonuna) 

57. - Vakıflar Genel Müdürlüğü 1966 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/76) (Sayış
tay Komisyonuna) 

» > • • • < « 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,15 

BAŞKAN — Başkanıveki'li Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mamdub Ekşi (Ordu), Şevket Doğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica edeceğini. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz bulunmadığı 
anlaşılmaktadır. Bu sebeple 5 Aralık 1969 Cu
ma gıünü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,20 

i>m<t 

400 — 
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3 . 12 . 1969 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

«KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kayseri IMiiIetveikili 'Turhan Feyzioğ-

lu vte lilki larikadaşımım, peltlrolle ilgili 8957 mu-
maralı kararnamemin meydana getirdiği tesirle
ri tesbiıt <etmıek üzere bir Meclis laraştırtnuası ya
pılmasına dair lömergesi. (10/2) 

2. — Konya MilletvelkiM Vefa Tıamır ve iki 
arkadaşının, Devlete, (Sosyal Sigortalar Kuru
mluma ve diğer kamu kurumlarına bağlı hasta
neler ile diğer sağlık (kuruluşlarının tedavi usul
leri konusunda bir Meclis (araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/3) 

3. — Koinya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 
arkadaşımın, itktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/4) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'im, 
Türkiye'de ımeydana gelen trafik kazalarımın. 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/5) 

5. — Van Milletvekili iSalih Yıldız'in, hay
vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen, yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılamasına 
dair önergesi. (10/7) 

6. — .Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, .askerî ve 
resmî müesseselerim dinlenme kampları içim 
yapılan harcamjalar konusunda bir Meclis araş-
tırmjası yapılmasına dair önergesi. (10/8) 

7. — Nevşehir Milletvelkili iSalâhattin Hakkı 
Esatoğlu'mun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
ma ve ululsal çıkarlarımıza uygun olup olmadı-
ğımı araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya-
pılmasıma dair önergesi. (10/9) 

8. — ıSivas Milletvekili Mustafa Kemal P&-
laoğlm'mun, üçüncü Demir Çelik tesislerinim 
kuruluş, yerinim tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere ıbir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi, (10/10) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

•GÖRÜŞME 
1. — Niğde MMletvekili Mevlüt Oeakcıoğhı'-

nıun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımınım durdurulma sebebime dair Bayındırlık 
'Bakanımdan sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvelkili Mevlüt Ocıaikmoğkı,-
mun, Niğde'ye ıbağlı Aksaray ilçeslintin Uluır-
mak projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Baikamıindıan sözlü 
sorusu. (6/6) 

3. — İstalnibul Milletvekili Reşit Ülker'im, 27 
Ekim, 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlaman mektuba dair Adalet ve İçişleri ba
kamlarımdan sözlü sorusu (6/7) 

4. — İSiirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşılma kapalı olan Sürt yollanana dair 
Bayındırlık Balkanımdan. sözlü sorusu. (6/8) 

5. — Siirt 'Milletvekili (Mehmet Neıbil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelem amyişsiıziliik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (-6/9) 

6. — Antalya Milletvekili thsam Ataöv'üm, 
10 Kasım, 1969 tarihinde yayımlamam televizyon 
programıma ve yapılan açık 'Oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Tırabzom Milletvekili Ali Rıza Uzaıner'-
in, bucak ve köylerdeki iımam - hatip kadroları
mın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 
sorusu 06/11) 

8. — Ankara Milletvekili Osmuam (Soğraikpı-
nar'ın, iSosyal 'Sigortalar (Kuruınıu tarafındıatn 
sağlığa aararlı ilâç mubayaa edilip 'edilmediğime 
dair, Çalışma Bıalkanımdan sözlü sonusu (6/12) 

(Devamı arkada) 



9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Balkanından 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 lenstitülerdne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebi] 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 kamu 
hizmetleri için alman personel ilıe 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'-
mn, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak 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 ile 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 Rıza Uzuner'-
in, vatani hiamet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

nı 
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 


