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A - BAJŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 
«6 arkadaşının, İstanbul'da öldürülen öğrenci
ler dolayısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uy
arınca Başbakan hakkında bir Gensoru' açılma
sına dair önergesi (11/1) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'm, Türkiye Odalar Birliği üzerinde ka
nunsuz tasarruflarda bulunulduğu iddiasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Hükü-
mıet hakkında bir Gensoru 'açılmasına dair 
önergesi (11/2) 

3. — Sinop Milletvekili • Hilmi İşgüzar'ın, 
öğretmen boykotları sırasında mal ve can em
niyetinin ihlâl edildiği ve gergin bir zamanda 
'6 ncı Filonun İzmir'e gelmesine müsaade 
verildiği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi uyarınca İçişleri ve Dışişleri bakanları 
hakkında bir Gensoru açılmasına dair öner

g e s i (11/3) 
4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve iki 

arkadaşının, İktisadi Devlet Teşekküllerinde is
rafa sebebiyet verildiği iddiasiyle bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi ile, Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile sivil, askerî ve resmî müessese
lerin dinlenme kampları için yapılan harcama
la r konusunda bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/4, 10/8) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının 
artış sebepleri ile önleme çarelerinin tesbiti için 
l)ir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/5) 

6. — 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) 

7. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dışv 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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 genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/1) 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
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 Milletvekili 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. — İstanbul 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'ın, 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 Eıza 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 Milletvekilli Osman Soğukpı-
nar'ın, 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) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve ikaımu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

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

15. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Balkanından 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 
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I dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 

(6/20) 
17. — Sürt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -

Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanımdan sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra-

I namdaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Eıza Uzurıer'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma balkanlarından sözlü sorusu (6/23) 

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

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza ıGrüllü'-
nüın, çiftçilerin yeıtıeni Ikadar zirai krediye ka-
vuşmıalairı için bir (Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair 'Ticaret Bakanımdan sözlü sorusu (6/25) 

22. — ıSalkarya Milletlvelkili Hayrettin Uy-
sal'ım, Barış gönüllüsü »olarak Türkiye'ye .gön
derilen Amjerikaılılara ıdair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü (sorusu (6/26) 

23. — iSivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'mun, (Sivas ışınımları dahilindeki Boz-
'kıırt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakamımdan söziiü sorusu '(ı6/27) 

24.. — Sivas Milletvekili Mustafa Keımal 
Palaoğlu'mum, lbir ıgazetade yayıımılanan '«Ata
türk'e ait eşyalara» ıdair Millî Eğitim, Balkanım
dan ısiözlü öoırasu (6/28) 

25. — İzmir (Milletvekili (Talât Orhun'un, 
İzmir'in ıSefertilhisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatımda zarara fuğrıyam (köylülere da i r 
Millî /Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

26. — İzmir Miltatvefcili 'Talât; Ormon'um, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun no zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına ıdair Tanım Bakanından 

| sözlü sorusu (6/31) 



28. — Tzımir Milletvekili Talât Orhon'ım, 
izmir'e ıbağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
cen Bakire ay'in meydana getirdiği taşkınlara 
dair [Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü \sorusu (6/32) 

29. — îzımir 'Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanonun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

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

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

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

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Adü Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü ısorusu (6/38) 

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

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret Övet'-
dn, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri 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-
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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 îşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı işleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asfn]tlanrmjs: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 ibrahim 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'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülanıediğine dair Tica
ret Balkanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Keanal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına daiir 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) 

öl . — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
gümrüklerde ıbekUiyen ithal mallarına dair Ma-

file:///sorusu


üye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu '(6/55)! 

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

53. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felaketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/67) 

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

55. — Samsun Mil'letveküi Ilyas Kılıç'm, 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 Balkanından sözlü sorusu (6/60) 

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

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

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu Kanunumun bâzı madde
lerinin yeniden düzenlenmesine ve bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/108) (S. Sayısı: 1) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 12 .1969) 

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 


