
Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
33. BİRLEŞİM 

10 . 1 . 1966 Pazartesi 
Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-

dınlı'nm, birçok genel müdür, memur ve 
özellikle öğretmenlerin baskı altında tutulması, 
gereksiz nakiller yapılması, açığa ya da Bakan
lık emrine alınması konularının kamuoyu önün
de tartışılmasına imkân vermek ve Hükümetin 
olumlu bir yola girmesini sağlamak amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

2. — Elâzığ Milletvekili Ömer Ekenin, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonundan istifa ettiğine 
dair önergesi (4/29) 

3. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi (3/194) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

XI.—-1965 kalkınma istikrazı hakkında ka
nun tasarısı. (1/59) (S. Sayısı: 2) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
sene, Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 
ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

4. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, îmar ve İskân Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

6. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

7. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, bugü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

8. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/55) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

10. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ica-
beden yönetmeliğin hazırlığının ne safhada ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

11. — Ankara Milletvekili Ahmet Dalh'nın 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile-
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memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

12. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, köy okulları ve lojmanlarının, sıhhi, 
iktisadi ve emniyet bakımından, yeterli olup ol
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

13. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, köy yollannuı yapımına mevcut statü 
ile mi devam edileceğine dair Başbakan ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

14. — Samsun Milletvekili tlyas Kılıç'in, 
dağ ve orman içi köylerine yol yapımı, okul in
şaatı ve su getirilme işlerine öncelik verilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/61) 

15. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
orman tahribatını önlemek üzere bütün yurtta 
maden kömürü yakılması için bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/62) 

16. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'm, 
kıptilerin, Devlete ait bir arazide, mesken sahi
bi kılınarak yerleşmeleri için bir tedbir düşünü
lüp düşünülmediğine dair Köy İşleri ve İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

17. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
özel ve resmî bütün kitap ve dergilerin dağıtım 
ve satımı için bir şirket kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/64) 

18. — Samsun JVIilletvekili ilyas Kılıç'm, 
Samsun Limanının inşasından sonra meydana 
gelen kumsalın tanzimi hususunda ne düşünül
düğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/65) 

19. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun'un bir adliye sarayına ne zaman kavu
şacağına ve yeni cezaevi inşaatının ne zaman 
biteceğine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/66) 

20. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
köy yollarının bir an evvel bitirilmesi için mal

zeme temin ve tahsisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/67) 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
halen Avrupa ve Amerika'da Devlet ve kendi 
hesabına öğrenim yapan öğrenci miktarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

23. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asayi
şin bozulduğunun doğru olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/71) 

25. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, yurdumuzda üçüncü bir demir ve çelik sa
nayii kurulmasına ihtiyacolup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/72) 

26. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/73) 

27. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/74) 

28. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fabrikasının gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından. 
sözlü sorusu. (6/75) 

29. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete 



açılması hususunda ne düşünüldüğüne dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu. (6/76) 

30 .— Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/77) 

31. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'm, ilkokul müfettişleri' için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/78) 

32. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalın'in, bakanlıklar, müstakil umum müdür
lükler ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç Mşi çalıştığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/79) 

33. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

34. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'mm, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/81) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğin
ce 1964 yılında, yapılması icabeden sağlık 
ocaklarından kaçının ikmal edildiğine ve sağlık 
personeline dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/82) 

36. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve iktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kaç defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/C:, 

37. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Sa
raçoğlu mahallesindeki binaların tahliye edile-
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rek resmî sektöre tahsisi hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/84) 

38. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlerin durum
ları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/85) 

39. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs ilkokulu Mü
dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

40. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure- , 
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

41. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/88) 

42. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
m, pancar müstahsılma zamanında avans veril
mesi, teslimat nisbetinde kısmi ödemelerle tes
limatı bitenlere derhal tam tediye yapılması 
için radikal bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/89) 

43. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 

44. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üze
rinde inşası düşünülen göğüs hastalıkları has-
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tanesine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın 
inşaata elverişli olup olmadığına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/91) 

45. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm; Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânlarını götürmek 
için ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi 
bir eğitim kurumunun açılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/92) 

46. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in; Tunçbilek Termik Santraline yapılan 
ilâve santralin halen niçin işletmeye açılmadığı
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/93) 

47. — Kütahya Milletvekili Ahmen Can Bil-
gin'in, Garp Linyitleri İşletmesi Değirmisaz 
bölgesindeki mevcut kömür rezervinin tüken
mesi halinde, mevcut tesislerden ne şekilde isti
fade edileceğine ve çalışan işçilerin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/94) 

48. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Erzurum'da aile başına kaç ton kok kömü
rü verildiğine ve Doğu illerinde, kömür konten
janının artırılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

49. — Erzurum Milletvekili Nihat Pasinli'-
nin, Millî Piyango idaresinin, 1963 - 1964 yılın
da, ne kadar gelir sağladığına ve halen kaç per
soneli bulunduğuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/96) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/97) 

51. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
17 . 2 . 1954 ve 6273 sayılı Kanunun tatbikatın
da aksaklıklar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/98) 

52. — Ordu MiUetvekiil Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut Vakıf ±ş Hanının nasıl bir pro

sedür içerisinde icara verildiğine ve mevcut bi
naların tahliyesiyle resmî sektöre tahsis edilip 
edilemiyeceği hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/99) 

53. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Türkiye ile Suriye arasındaki Pasavan ve 
İyi Komşuluk andlaşmalarmm tatbikiyle Suri
ye hudutlarında kaçakçılık yapıldığına inanılıp 
inanılmadığma dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/100) 

54. — Mardin Milletvekili Rifat Baykal'ın, 
Kara Kuvvetleri Kumandanının, Millî Savun
ma Bakanına göndermiş olduğu yazının tam 
metninin ne olduğuna dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/101) 

55. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tâbir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

56. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Dazkırı ilçesinde, Başmakçı köyü 
Kuran Kursu Hocasının teşvikiyle, kurs talebe
lerinin kendi kendilerini kısırlaştırdıkları hak
kındaki ihbarın tahkik edilip edilmediğine dair 
Devlet, Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/103) 

57. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

58. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop ili kıyılarındaki barınak yerlerinin tes-
bit edilmiş olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/105) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın Eğil bucağı Aşköl kö
yünde, Aralık ayı içinde, bir öldürme hâdisesi 
olup olmadığına ve firari katil zanlısının yaka
lanıp yakalanmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/106) 



60. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

61. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

62. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Haydarpaşa - Arifiye demiryolunun çift hatta 
çevrilmesi işi uygulanırken, îzmit'den geçen 
kısmının yapımının, şehrin yaya ve araç trafi
ğini aksatmaksızın, nasıl mümkün olacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (1/109) 

63. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
hudut şehirlerinin de elektriğe kavuşturulması 
için bir Öncelik düşünülüp düşünülmediğine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/110) 

64. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

65. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Sinop ilinin Boyabat ilçesine bağlı EMnveren 
mevkiinde petrol araştırmasının yapılıp yapıl
madığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

66. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nın, Ankara'da açılan Fen Lisesinin, müf
redat programı ve öğretim metodu bakımından, 
başka ülkelerde bir benzerinin olup olmadığına 
dair Milî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/113) 

67. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu
nun, bugünkü şartlara ve ihtiyaçlara göre, kül-
lolarak değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakan ve Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/114) 

68. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Düzce Devlet Hastanesindeki röntgen cihazının 
işlemez halde bırakılması sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/115) 

5 — 
I 69. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 

İzmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

70. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

71. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

72. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

73. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

74. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

75. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

76. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

77. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

78. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
I man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
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alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

79. — Sivas Milletvekili (riyasettin Duman'-
ın, Sivas ili merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Başkanından sözlü sorusu (6/126) 

80. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

81. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

82. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

83. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

84. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 

85. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

86. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

87. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli

nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

88. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

89. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

90. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

91. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

92. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

93. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku
rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/140) 

94. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/141) 

95. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-



miyeceğine dair Tanm ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

96. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'ın Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143) 

97. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

98. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulama 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

99. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

100. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

101. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

102. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5888 sa

yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Oumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Oumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tarım Komisyonu raporları. (Millet Mec
lisi eski numarası: 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci. dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayıları : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1965] 

Y. 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/58; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/615) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 8, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı 
: 734) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1966] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl -
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/63; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/616) (Millet Meclisi S. Sayısı : 9; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 735) [Da
ğıtma tarihi : 28 .12 .1965]. 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




