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13 NCÜ BİRLEŞİM 

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 


