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I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa {Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kura üzümün kurutulması ve ilhracı konusunda 
'gereken îtedlbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
•Tamm. Ibakanları hakkımda bir gensoru açılma
sına dair ön'erigesi ('111/17) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, (GENSORUıLAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• iSu ürünleri kanunu tasarısına dair 
'Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi we 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkımda Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(.1/174)' (S. (Sayıfeı : 157 /ve 157 ye 1 mci Ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . ıH2 . U'970) 

12. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 
070 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanunumun '1(2 mci 'maddesine 
(bir fıkra eki emmesin e dair kamum teklifi ve Ma-
•Tiye ve Plân komisyonları raporları '(2/190) 
(S. iSayısı : 218 ve '218 e II Mci ek) \(Dağıtma ta
rihi : '23 . 12 . 1070) 

X ı3. — Cumlhuriyet iSena'tosu idare Âmir
lerinin, 1970 yılı Bütçe Kanunuma Ibağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 'hakkında 
kamun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo

ruma dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2!/38'2; Cumlhuriyet iSematosu 2/299) (Millet 
Meclisi iS. Sayısı : 28İ3••; Cumlhuriyet .Senatosu 
•S. Sayısı : 1463) (.Dağıtma tarihi : 25.7.1970') 

X 4. — 1970 yıh Bütçe Kanıunııma bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun. 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuma 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/374; Cumlhuriyet Senatosu 1/114!) (Millet 
Meclisi S. İSayısı : 2318; Gumıhuriyet :Semat'osu 
.S. Sayısı : 1473i) (Dağıtma tarihi : 3İ1.7.İ970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - (İKİNCİ (GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — '054 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkımda Kamunun 1 ve 3 mcü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (IS. .Sayısı : 
27 ve 127 ye d mci ek) ('Dağıtıma tarihi : 
^3 . 12 . 11970) 

2. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (!) ; sa
yılı cetvele Kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kurulacak Teknoloji ve Eiv Ekono
misi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plâm komisyonları raporları (2/54) S. Sayısı : 
1109 ve H09 a 1 mci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 119170') 

3. — 22 . 3 . 19126 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci madidesimim 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızioğlu'num1 teklifi 
ve Millî Eğitim Komis'yonu raporu (1/2)27, 
2/178) '(-S. Sayısı : 11Ö ive 119 a 1 nci .ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 
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4. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 nlclü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve 'Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları ((1/2(34) ((S. Bayisi : 12© ve 1129 ,a il nici ek) 
(Dağıtma tarihi :ia3 . ıl(2 . 0.970) 

5. — Cumhuriyet Senatosu iSamsun Üyesi 
Fethi Teveıtoğlu'nun Tamltekoğlu Kâzıım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/48) (iS. Sayısı •: l'Ö4 ve <l!64 e 
il nci ek) (Dağıtma tarihi :!23 . 1Q . 19170) 

6. — Osman Salmanlkurt'a vatani hizmet 
tertibinden' aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları . raporları 
(1/204) (.S. Sayısı : 1165 ve 105 e 1 nici ek) /Da
ğıtma tarihi : SB . 0J2 . 0.97O) 

7. — izmir {Milletvekili Şükrü Akkan ve O . 
arkadaşının, Şalbarioğlu islâm Kulaç'a Vatani 
(hizmet tertibimden ,aylık [bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân feoımisyon'ları 
raporları (2/87) <IS. Sayısı : 11616 ve 100 ya 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : (23 . 12 . 1970) 

8. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları 1/2H2) ı(S, Sayısı : 16'7 ve 167 
ye 1 nci e!k) (Dağıtma tarihi : 23 . tU2 . 1070) 

X 9. — 13 .15 . H96I1 tarihinde '2919 sayılı Ka

nunla yürürlüğe giren «ıNükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
amadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve 'Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (11/121) ((S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) (Dağitma tarihi ; 
213 . 12 . 11070) 

10. — Harcırah 'Kanununa ek kanun tasanlar 
ive Adalet ve Plân komisytoniları raporları) 
(1/İI9S) (iS. Sayısı : 8119 ve '219 a 1 n'ci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 112 . 1Ö70) 

11. — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân Komis
yonları raporları (1/275) .(.S. ISayısı : 2121 ve 
2İ21 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 213 . ,12 . 19*70) 

X 112. —• Yeniden açılacak (Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, 
hazırlık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/3418) (S. Sayısı : 1222 ve 222 ye 1- nci ek) 
(Dağıtma tarihi : !23 . ,12 . 119170) 

X 1:3. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı 
ve Kütalhya Milletvekili llıhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, içişleri ve Plân komisyonları raporları' 
(lı/329, 2/3(28) (IS. Sayısı : 224 ve '224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi••: 23 . 112 . 11970) 

>>•-«; ..<.... 


