
D Ö N E M : 2 CİLT : 2 TOPLANTI: 1 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

38. Birleşim 

28 . 1 . 1966 Cuma 

İçindekiler 

1. 

2. 

3. 

4. 

— Geçen tutanak özeti 

— Gelen Kâğıtlar 

— Yoklama 

— Sorular ve cevaplar 

Sayfa 
482:483 

483:485 

485 

485 

A) Yazılı sorular ve cevapları 485 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-

oğlu'nun, Sosyalizasyon bölgesi olarak ilân 
ve tatbikata başlanan Kars ve mülhakatın
da kaç aded hastane ve sağlık ocağının 
mevcudolduğuna ve ocaklara, bugüne kadar 
kaç hastanın başvurduğuna dair sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somuneğhı'nun yazılı cevabı (7/26)' 485:488 

Sayfa 
2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-

oğlu'nun, Kars'ta yapılması kararlaştırı
lan süt fabrikasının temelinin ne zaman 
atılacağına dair sorusu ye Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın yazılı cevapları (7/34) 488:489 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Kars ili dâhilinde Tarım ve Ve
teriner okulları açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sorusu ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı (7/35) 489:490 

4. — l|lanisa Milletvekili Muammer Er
ten'in, 1965 yılında, bölgeler itibariyle 
1 kilo tütün maliyet unsurlarının ne oldu* 
ğuna dair, sorusu ve Tarım Bakanı: Bahri 
Dağdaş'ın! yazılı cevabı (7/36) 490 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 
Konya Milletvekili Fakih Özfakih, Ankara 

Merkez Cezaevindeki ayaklanma ve gösterilere 
ve vukubulan ölüm ve yaralanmalara, bâzı özel 
suçlar hakkında Af kanunu tasarısı vermek su
retiyle, Hükümetin sebebolduğu yolunda bir ko
nuşma yaptı. 

Saat 18 de toplanılmak üzere Birleşime 
(16,30 da) ara verildi. 

İKİNCİ OTURUM 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer, Ankara Mer

kez Cezaevindeki olaylara ve sevk edilen kanun 
tasarısına dair yapılan konuşmaya, Hükümetin 
Anayasa ile kendisine verilen görevi yapmak 
mecburiyetinde olduğu yolunda cevap verdi. 

Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimlerinde 
uygulanacak hükümler hakkındaki kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu İçişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi ile bu önergenin oya su
nulmasının ertelenmesi hakkındaki parti grup
ları adına verilen önerge okundu ve erteleme 

Sözlü sorular 
1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-

nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilememesi sebebine dair 
sözlü soru önergesi, Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/183) 

2. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/184) 

3. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren 
kasaba ve köylerin adedinin ne kadar olduğu
na dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/185) •' 

4. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 4753 
sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutulacak 
arazi miktarının tesbit edilmiş olup olmadığına 

31 Ocak 1966 Pazartesi günkü Birleşim olarak 
tesbit edildi. 

Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu'nun 
1961 seçimlerinden bu yana hangi milletvekili
nin tahkikat dosyalarının Meclise intikal etti
ğine dair Adalet Bakanından olan yazılı soru
sunun geriverilmesine dair önergesi kabul olun
du. 

1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uza
tılmasına dair kanun tasarısı, gündemdeki di
ğer işlerden önce ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edildi. 

Parti grupları adına verilen önerge Bütçe 
Karma Komisyonu çalışmalarının aksamaması 
kaydı ile kabul olundu ve 28 Ocak 1966 Cuma 
günü saat 15 e kadar toplantılara ara ve Bir
leşime (saat 19,05 te) son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Nurettin Ok Adil Yaşa 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

dair sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/186) 

5. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmak
ta olup olmadığına dair sözlü soru önergesi, 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/187) 

6. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'-
mıı, Artvin'de kontrolit fabrikası kurmak üze
re Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin ne 
olduğuna dair sözlü soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/188) 

7. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, 
tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş olup' 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (6/189) 

8. —Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, Ada-
na'da, bütün fakülteleri ile, bir üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(6/190) 

9. — Manisa. Milletvekili Sami Biniicoğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 

SORULAR 
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takarrür eden asfalt yolun, 1966 yılı içinde, ya
pılıp yapılmıyac ağına dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/191) 

10. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, servet transferi yoluyla memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/192) 

11. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet müdürü ve emniyet kad
rosunda vazifeli memurun nakil suretiyle yer 

TASARILAR 

İ. Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarını 
etkileyen mükellefiyetleri bertaraf etmek ama- • 
ciyle alınan Bakanlar Kurulu kararnamelerinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı. (1/106) 
(Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve 
Plân komisyonlarına.) 

2. — «Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer 
tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında Karar» in kaldırılarak yerine ikame olu
nan karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Karar
namesinin onaylanmasına dair kanun tasarısı. 
(1/107) (Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ti
caret ve Plân komisyonlarına.) 

3. — Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatlarına 
tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek ama-
ciyle alman Bakanlar Kurulu karanamelerinin 
onaylanması hakkında kanun tasarısı. (1/108) 
(Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve 
Plân komisyonlarına.) 

4. — Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer 
tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi Öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 
onaylanmasına dair kanun tasarısı (1/109) 
(Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi,- Ticaret ve 
Plân komisyonlarına.) 

değiştirildiğine dair sözlü soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/193) 

Yazılı sorular 
12. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 

Samsun ve ilçelerinde tütün ticareti yapan tüc
car elinde 'bulunan 1962 yılı mahsulü tütünle
rin bedelinin Devletçe ödenerek, satmalmması 
yoluna gidilip gidilmiyeceğine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa, Gümrük ve Tekel ve 
Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/51) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, 5 Yıllık Plân gereğince yeniden açıl
ması öngörülen 6 tıp fakültesinin nerelerde ku
rulacağına dair yazılı soru önergesi, Millî Eği
tim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/52) 

5. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
(1/110) (Millî Savunma Komisyonuna.) 

6. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci 
maddesinin 2 .12 .1960 tarihli ve 150 sayılı Ka
nunla -değişik 43 ncü fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/111) (Tarım, İçiş
leri, Ticaret ve Plân komisyonlarına.) 

7. — Genel muhasebe kanunu tasarısı 
(1/112) (Sayıştay, Maliye ve Plân komisyon
larına.) 

8. — Cezaların infazı sırasında ve infazdan 
sonraki korunmaya ait kanun tasarısı. (1/113) 
(Adalet ve Plân komisyonlarına.) 

9*. — Posta Biriktirme Sandığı kanunu ta
sarısı. (1/114) (Ticaret, Adalet, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarına.) 

10. — Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai 
Etütler Merkezinin kurulması hakkındaki And-
laşma ile eki protokollerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/115) 
(Tarım, Dışişleri ve Plân komisyonlarına.) 

11. — Ekici tütünleri satış piyasalarının des
teklenmesine dair 2 .1 .1961 tarihli ve 196 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı. (1/116) (Tarım", Ti
caret, Adalet, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlarına.) 

12. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasarısı. (1/117) (Adalet Komisyonuna.) 

TEKLİFLER 
13. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

223 sayılı Yatırımlar finansman fonu teşkil ve 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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tasarruf bonoları ihracı hakkındaki Kanunun 
15 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi. (2/222) (Maliye ve Plân komis
yonlarına.) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 8 arkadaşının, 20/21 Mayıs 
olaylariyle ilgili suçlular ile, diğer bir kısım 
suçluların affına ve bir kısım idari işlemlerin 
değiştirildiğine dair kanun teklifi. (2/223) 
(Adalet Komisyonuna.) 

TEZKERELER 
15. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-

in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/215) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyonuna.) 

16. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/216) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna.) 

. 17. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/217) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonuna.) 

18. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/218) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyonuna.) 

CUMHURİYET SENATOSUNDAN GELEN 
İŞLER 

19. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı. (Millet Meclisi «ski 1/821, 
Millet Meclisi yeni 1/118; Cumhuriyet Senatosu 
1/595) (Adalet Komisyonuna) 

20. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı. (Millet 
Meclisi eski 1/517, Millet Meclisi yeni 1/119; 
Cumhuriyet Senatosu 1/590) (İçişleri Komisyo
nuna) 

21 —• Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı. (Millet Mec
lisi 1/73; Cumhuriyet Senatosu 1/618) (Plân 
Komisyonuna) 

RAPORLAR 
22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say

manlığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları 
hesabı hakkında Hesapları inceleme Komisyo
nu Raporu. (5/10) (Gündeme) (S. Sayısı : 15) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu Raporu. (5/11) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 16) 

24. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları 
hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyo
nu Raporu. (5/12) (Gündeme) (S. Sayısı : 17) 

25. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12 . 3 .1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Sena
tosu : 4/66) (Gündeme) (S. Sayısı : 20) 

26. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair Önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu Raporu. (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (Gündeme) (S. Sayısı : 21) 

27. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1965 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/93; 
Cumhuriyet Senatosu 1/622) (Gündeme) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 25; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 746) 

28. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi 1/105; Cumhuriyet Senatosu 1/632) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 26; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 749) 
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M. Meclisi B : 38 28 . 1 . 1966 0 : 1 

29. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe [ kereleri. (Mültit .Meclisi 1/104; Oumhuriyet Se-
Kanununa bağlı .cetvellerde değişiklik yapılma- Jiatosu 1/631) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko- Sayısı,: 2.7; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 748) 
ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları tez- | 

• • ^mtm • ı 

B Î & Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküli İsmail Arar 
KATİPLER : Sadi Binay (Bilecik)» Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) 

BALKAN — Millet Meclisinin 38 nei Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

•BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Anah
tarları çevirdikten sonra beyaz kabul düğ
mesine basmanızı rica-edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A - YAZILI SOBVLAM VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Sosyalizasyon bölgesi olarak ilân ve tatbi
kata başlanan Kars ve mülhakatında kaç aded 
hastane -ve sağlık ocağının mevcudolduğu ve 
ocaklara, bugüne, kadar kaç hastanın başvur
duğuna dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Edip Somunoğlu'nun yazüı cevabı (7/26) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı Olarak cevaplandırıl
masına delâlet buytırulmasmı saygılarımla rica 
ederim. ^ 

Muzaffer Şamiloğlu 
Kars Milletvekili 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ge
rekli çoğunluk yoktur. 31 Ocak Pazartesi günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 15,05 

1. Sosyalizasyon bölgesi olarak ilân ve tat
bikatına başlanan Kars ve mülhakatında kaç 
aded hastane ve sağlık ocağının mevcudolduğu-
nun bu hastane ve ocaklara bugüne kadar kaç 
hastanın müracaat ettiğinin, kaç tanesinin hangi 
servislere yatırıldığının, hastanelerdeki ölüm 
miktarlarının, uperatör, mütehassıs, doktor ve 
doktor miktarlarının, hangi hastane ve ocakta 
çalıştıklarının, kâfi gelmiyen bilhassa opera
tör, mütehassıs doktor ve doktorların temini 
için .neler düşünüldüğünün, ikmalinin ne za
man mümkün olabileceğinin, 



M. Meclisi B : 38 . 28 . 1 . 1966 O : 1 

2. Yılın en az 9 - 10 ayı her taraf ile ir-
tabatı kesilen, her türlü medeni imkândan 
mahrum ve fakir olan Posof kazasında mev
cut ve mükemmel hastane binasının ne zaman 
hastane olarak işletileceğinin, operatör ve dok
tor tâyininin düşünülüp düşünülmediğinin (ha
len bir aded pratisyen tabip mevcudolup, hasta 
yatırmamaktadır) lütfen açıklanması. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 17 . 1 . 1966 
Yardım Bakanlığı 

Bakan 
86 

T. B. M. M. Başkanlığına 
ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 4 . 1 . 1966 gün 

ve 7/26 - 792/03280 sayılı yazıya. 

Kars Milletvekili sayın Muzaffer Şamiloğlu'-
ıran «Sosyalizasyon bölgesi olarak ilân ve tat
bikata başlanan Kars ve mülhakatında kaç aded 
hastane ve sağlık ocağının mevcudolduğuna ve 
ocaklara bugüne kadar kaç hastanın başvurdu
ğuna» dair yazılı sorusunun cevabı ilişikte tak
dim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Dr. Edip Somuncuoğlu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Soru : 1. — Sosyalizasyon bölgesi olarak 
ilân ve tatbikatına başlanan Kars ve mülhaka
tında kaç aded hastane ve sağlık ocağının mev-
eudolduğunu, bu hastane ve ocaklara bugüne 
kadar kaç hastanın müracaat ettiğinin, kaç ta
nesinin hangi servislere yatırıldığının, hastane
lerdeki ölüm miktarlarının, Operatör, mütehas
sıs doktor ve doktor miktarlarının hangi hasta
ne ve ocakta çalıştıklarının, kâfi gelmiyen bil
hassa operatör mütehassıs doktor ve doktorla
rın temini için neler düşünüldüğünün, ikmâli- • 
nin ne zaman mümkün olabileceğinin?.... 

Cevap : 1. — a) Sağlık hizmetlerinin sos-
yalleştirilmiş bulunduğu Kars ilinde 5 Devlet 
hastanesi vardır. 

1. 200 yataklı Kars Merkez Devlet Hasta
nesi (halen 100 yatakla çalışmaktadır.) 1 opera
tör, 9 muhtelif dal mütehassıs, 1 pratisyen he-

. kimi vardır. 200 yataklı yeni Kars Devlet Has
tanesi inşaatı bitmek üzeredir. 

2. Sarıkamış Devlet Hastanesi (50 yataklıdır) 
30 yatakla faaliyettedir. 1 operatörü vardır. 

3. Ardahan Devlet Hastanesi (100 yataklı
dır.) halen 30 yatakla çalışmaktadır. 1 operatö
rü vardır. 

4. İğdır Devlet Hastanesi (100 yataklıdır) 
halen 2 aded baraka içinde 30 yatakla faaliyette
dir. Mütehassıs ve pratisyen hekimi yoktur. (Mer
kez sağlık ocağı tabibi bakmaktadır.) 

5. Göle Devlet Hastanesi (50 yataklıdır) ha
len 30 yatakla çalışmaktadır. Mütehassıs tabibi 
yoktur. 1 pratisyen tabibi, 2 hastabakıcı, 1 aşçı, 4 
hademesi vardır. 

6. Ayrıca Kars Merkezinde 50 yataklı Gö
ğüs Hastalıkları Pavyonu ve 1 mütehassıs heki
mi vardır. 

7. Bunlardan başka 60 yataklı Kars Merkez 
Doğum ve Çocuk Bakımevi vardır. Bununda 1 ço
cuk hastalıkları mütehassısı ile 1 doğum hasta
lıkları mütehassısı vardır. 

b) Posof, Çıldır, Tuzluca sağlık ocakla
rında hasta yatırmıya elverişli 8 er yatak mev
cuttur. 

c) Kars ili için 7.1 aded sağlık yapımı plân
lanmış olup, bunlardan Yeniköy ve Aşıkzü-
lâli ocaklarına, talibi çıkmadığından, bu ocak
lar bugüne kadar yaptırılamamıştır. Kars'da 
halen 71 sağlık ocağı faaliyette olup, inşaatı ik
mal edilemiyen 2 sağlık ocağı kira ile tutulmuş 
binalarda hizmete sokulmuşlardır. Bu sağlık 
ocaklarından 33 adedinde 44 aded pratisyen 
hekim görevlendirilmiştir. 38 sağlık ocağı ta-
bipsiz olup, bunların hizmetleri de mevcut ta
bipler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 5 
pratisyen hekim ile 2 halk sağlığı uzmanı he
kim Kars ili merkezinde halk sağlığı hikmet
leri başkanlıklarında görevlendirilmişlerdir. 

d) Kars ilinde 1 . 8 . 1963 ile 31 . 7 . 1964 
tarihleri arasında bütün sağlık kurum'larmda 
bir yıllık, evde ve ayakta tedavi edilen hasta 
sayısı 34 200 iken sağlık hizmetlerinin sosyal-
1 estirilmesinden sonraki, ilk yılda evde ve 
ayakta tedavi edilen hasta sayısı 215, 599 ol
muştur. Bunlardan 160 846 sı sağlık ocakları 
tarafından muayene ve tedavi edilmiş, 16 988 i 
hastanelere sevk edilmişlerdir. Ayrıca hastane
ler tarafından 78 145 kişi doğrudan müracaat 
sonucu bakılmıştır. 

e) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesin
den sonra : 
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1. Kars Devlet Hastanesinin Dahiliye ser
visine 1 165 hasta yatırılmış, bunlardan 61 i 
ölmüştür. Hariciye servisine 1 185 hasta yatı
rılmış, 74 ü ölmüştür.. Göz hastalıkları servisi
ne 201 hasta yatırılmıştır, ölen yoktur. Kulak 
Burun Boğaz servisine 228 hasta yatırılmıştır. 
6. tanesi ölmüştür. Cildiye servisine 49 hasta 
yatırılmıştır, ölen yoktur. İntaniye servisine 
669 hasta yaıtırlm ıştır. Bunlardan 34 ü ölmüştür. 
Göğüs Hastalıkları servisine 368 hasta, yatırıl
mıştır. Bunlardan 15 i ölmüştür, Kars Merkez 
Doğum ve Çocuk Bakımevine 1 670 hasta yatı
rılmış, bunlardan 542 si ameliyat olmuş, 4 ü 
ölmüştür. Çocuk Hastalıkları servisine 1 800 
çocuk yatırılmış 38 i ölmüştür. 

2. Sarıkamış Devlet Hastanesi Dahiliye ser
visine 690 hasta yatırılmış. 8 i ölmüştür. Cer
rahi servisine 20 hasta yatırılmış, 2 si ölmüştür. 

3. Göle Devlet Hastanesi Dahiliye servisine 
332 hasta yatırılmış, bunlardan 3 ü ölmüştür. 
Mütehassıs hekimi yoktur. 1 pratisyen hekimi 
vardır. 

4. Ardahan Devlet Hastanesi Dahiliye ser
visine 630 hasta yatırılmış, bunlardan 8 i öl
müştür. 

5. İğdır Devlet Hastanesinin Dahiliye ser
visine 626 hasta yatırılmış, bunlardan 4 ü öl
müştür. Cerrahi servisine 80 hasta yatırılmış-

.tır. ölüm yoktur. 
Sağlık hizmetlerini soyalleştirilmesinden iti

baren 9 ay müddetle, bu hastaneye Kadın ve Do
ğum Hastalıkları Mütehassısı Dr. Abbas Çöllü bak
mıştır. Bil âhara doktorun Hakkâri'ye tâyin edil
mesi ile İğdır Devlet Hastanesi mütehassıs ta-
bipsiz kalmıştır. Pratisyen hekimi de yoktur. 
tur. (Merkez S. ocağı Tbb. bakmaktalır.) 

f) Personel temini için göz önünde bulun
durulması gereken hususlar. 

1. Hizmete uygun personel bulmanın en 
emin kaynağı mecburî hizmetlilerdir. Mecburî 
hizmetli personeli sağlamak üzere verilen burs
ların mümkün olduğu kadar çoğaltılması veya 
eski tıp talebe yurtlarının ihyası. 

2. Doktorların ecza dolabı açarak işletme
leri personel bulunmasını büyük ölçüde güç
leştirmektedir. Ecza dolapları belediye veya 
döner sermaye eliyle işletilmeli, doktora ancak 
prim verilmelidir. 

3. Çıkarılmakta olan veya çıkarılacak olan 
kanunlarla doktorlara verilen haklar ve tazmi
natlar sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmiş ol
duğu bölgelerde çalışan personele tanınan hak 
ve tazminatların 3/4 ten fazla olmamalıdır. Ay
rıca mahrumiyet tazminatı hizmet yerini mah
rumiyet derecesine' göre ve hizmet yerini ca
zip kılacak şekilde ayarlanmalıdır. Aksi halde 
mahrumiyet bölgelerine gidip çalışmak isti-
yenler son derece azalacaktır. 

4. İMİ m şartlarının coğrafya zorluğunun ve 
diğer imkânsızlıkların bulunmasına rağmen bu 
bölgelerde yaşamanın ve hizmet görmenin müm
kün olduğu gerçeğin, müstakbel sağlık perso
neline duyurulmasını faydalı bulmaktayız. 

5. tyi bir duyurma sistemi ile millî hislere 
hitabedilerdk serbest tababet yapan meslektaş
ların hizmete - çağrılmaları ve şahıslarının 
onore edilmesi sayesinde hizmette, görev almak 
istiyenlerin eoğalabileceği inancındayız. 

6. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirll inekte 
olduğu Doğu illerinde personelin en mühim 
ihtiyacı meskendir. Bu bölgelerde vazife ala
cak personel, ailesini barındırabilecek mesken 
bulamama endişesi içindedir. Bu bakımdan 
kadrolarda mevcut personel adedi kadar mes
ken inşaası konusu Önemle ele alınmalıdır. 

7. Mahrumiyet yerlerine, müşkül şartlar 
altında çalışan personelin istirahat, moral eği
timi ihtiyaçları için uygun yerlerde istirahat 
ve eğlence kampları açılmalıdır. Bu sayede hiz
metin daha cazip bir hale geleceği kanısındayız. 

8. Beslenme güçlüklerinin giderilmesi için 
tedbirler 'alınmalıdır. Personelin bu maksatla 
kuracağı özel yardımlaşma derneklerinin himaye 
edilmesi gerekir. 

9. Personelin çocuklarının yüksek tahsil ih
tiyaçlarının giderilmesi için Bakanlıkça yurtlar 
açılmalı veya personel dernekleri eliyle açıla
cak olanlar himaye edilmelidir. 

10. Belirli bir süre sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirildiği bölgelerde çalışan personelden 
ihtisas yapmak istiyenlere, öncelik hakkı ve ko
laylıklar sağlanmalıdır. 

11. Bilgi ve görgü artırılması için yabancı 
ülkelere gönderilecek personel arasında sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmiş olduğu bölgeler
de çalışanlara öncelik hakkı tanınmalıdır. 
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12. Halen tatbik edilmekte olan üoret ve 
tazminat bareminin ıslah edilmesi, çok ve ba
şarılı hizmet görenlerin maddeten ye manen mü-
kâfatlandırlımaları lüzumunu öngörmekteyiz. 

13. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
sürekli olarak gezici bir hizmet ifade etmekte
dir. Devamlı gezi dolayısiyle personelin hayatı 
diğer memurlara nazaran daha çok tehlike altına 
girmektedir. Bu bakımdan sağlık hizmetlerinin 
sosyalletşitirilmesinde görev alan personele ha
yat sigortası yaptırılmalılır. 

14. Köylerde hizmet görecek personele as
kerî personele tanınan haklar kadar yıpranma 
kıdemi verilmelidir. 

15. Gece nöbetleri ve her çeşit fazla me
saiye prim verilmelidir. 

16. Her çeşit ilmî araştırma ve bulgulara 
mükâfat ve prim verilmelidir. Bu tedbirler 
sayesinde yurtta sağlık seviyesinin yükselece
ğine, hizmete daha rahat ve daha kaliteli perso
nel bulunacağına inanmaktayız. 

Yukarıda zikredilen hususların temini için 
5 . 1 . 1961 gün ve 224 sayılı Kanun ve bu 
kanunun tatbikatı ile ilgili önerge ve yönet
meliklerde gereken değişiklikler yapılmak üzere 
hazık]ıklara başlanmıştır. 

Soru : 2. Yılın en az 9 - 10 ayı her taraf 
ile irtibatı kesilen, her türlü medeni imkân
dan mahrum ve fakir olan Posof kazasında 
mevcut ve mükemmel hastane binasının ne za
man hastane olarak işletileceğinin, operatör ve 
doktor tâyininin düşünülüp düşünülmediğinin 
(halen 1 aded pratisyen tabip mevcudolup hasta 
yatırmamaktadır.) lütfen açıklanması 

Cevap : 2. a) Kars ili Posof ilçesinde mev
cut eski sağlık merkezi, sağlık ocağı olarak 
kullanılmakla beraber lüzumunda hasta yatır
mak üzere 8 yatak hizmete hazır bir vaziyette 
bulundurulmaktadır. Halen 1 pratisyen tabibi 
vardır. Operatör temini halinde tâyini müm
kündür. 

b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesin-
dcn buna yana Posof sağlık ocağında 3 404 
hasta muayene edilmiş olup, bunlardan 73 hasta 
yatırılmıştır, ölen yoktur. 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars'ta yapılması kararlaştırılan süt 
fabrikasının temelinin ne zaman atılacağına 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 

ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın y<tzılı ce
vapları (7/34) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Tarım Ba

kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâlet buyurulmasını saygılarımla rica 
ederim. 

27 Aralık 1965 
Kars Milletvekili 

Muzaffer Şamiloğlu 
Hükümetimizle İsviçre Hükümeti arasında 

Kars ili merkezinde yapılması kararlaştırılan 
süt fabrikasının temeli ne zraman atılacak ve 
ne zaman ikmal edilecektir. Bu fabrikanın 
günlük kapasitesi ne kadardır? Süt fiyatla
rının hangi esaslar üzerinden tâyin ve tesbiti 
düşünülmektedir? Personel kadrosu vüsatinin, 
süt toplama merkezi olarak nereler düşünülmüş 
veya tesbit edilmiştir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 11.1.1966 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu 

Sayı: 9/13 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7 . 1 . 1966 tarih, Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/34-859/03445 sayılı ya
zınız : 

Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'nun 
«Kars'ta yapılması kararlaştırılan Süt Fabrikar-
sı» konulu yazılı soru önergesi, Süt Endüstrisi 
Kurumunun doğrudan doğruya Tarım Bakanlı
ğına bağlı bir İktisadi Devlet Teşekkülü oluşun
dan, gerekli cevap verilmek üzere, 11 . 1 , 1966 
tarih 9/12 sayılı yazımızla Tarım Bakanlığına 
intikal ettirilmiştir.. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
T. C. 

Tarım Bakanlığı 20 . 1 . 1966 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı: Müşavirlik / l 5 

Konu: Muzaffer Şamiloğlu'-
nun önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7 . 1 . 1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/34 - 859/03445 sayılı yazı. 
Kars'ta yapılması kararlaştırılan Süt Fabri-
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kasının temelinin ne zaman atılacağına dair Kars 
Milletvekili Sayın Muzaffer Şahinoğlu'nun Ba
kanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi tetkik 
edildi bu konuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

I - Kars ili Süt Fabrikası inşaatı mütaahhi-
dine ihale edilmiş ve bugüne 'kadar yapılan iş 
karşılığı 200 000 lira ödenmiştir. 1967 yılında 
faaliyete geçecek olan bu fabrikanın günlük ka
pasitesi (24 saat itibariyle) 180 tondur. Bölge
deki süt fiyatlarının tesbitine esas olacak etütle
re devam olunmaktadır. 

I I - Kars Süt Fabrikasının personel kadrosu 
100 kişi civarında olacaktır. Ardahan ve Göle 
Fabrikasının süt toplama merkezleri olarak tes-
'bit edilmiş bulunmaktadır. • 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 

3. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars ili dâhilinde Tarım, ve Veteriner okul
ları açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı 
cevabı (7/35) 

27 .12 .1965 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masını saygılarımla rica ederim, 

Kars Milletvekili 
M. Şamiloğlu 

1. Yıllardan beri Kars ili dâhilinde Ziraat 
ve Veteriner okullarının açılacağı yetkililerce mü
teaddit defalar söz konusu edildiği ve bu okulla
rın bu mıntakada açılmasına şiddetle zaruret du
yulmasına rağmen, neden açılmadığının, açılma
sının düşünülüp düşünülmediğinin, açılacak ise, 
ne zaman ve hangi okullardan öğrenci temin edi
leceğinin. 

2. Türkiye ormanlarının, bu meyanda Sarı
kamış, Gole ve Ardahan ormanlarının muhafaza 
ve geliştirilmesi bakımından yeni ne gibi tedbir
ler alınmış veya alınacak tedbirler nelerden iba
ret bulunacaktır? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 20.1.1966 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Müşavirlik 18 

Konu: Muzaffer Şamiloğ
lu'nun önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7 . 1 . 1966 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/35 - 860/03444 sayılı yazı. 
Kars ili dâhilinde Tarım ve Veteriner okulla

rı açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Kars Milletvekili Sayın Muzaffer Şamiloğlu'nun 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi tet
kik edildi, konuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

I - Birinci plân devresinde açılacak tarım* 
okulları için Doğu - Anadolu illerine öncelik ta
nınmış ve bu maksatla gerekli mahallî etütler 
yaptırılmıştır. 

Bu etütler sonunda arazi ve diğer imkânlar 
bakımından Van, Muş ve Mardin vilâyetlerinde 
birer okul açılması hususu plâna alınarak ancak 
tahakkuk safhasına sokulabilmiştir. 

Ayrıca Kars ilinde çayır, mera ve zootekni 
konusunda bir müessese açılmak üzere arazi te
min edilmiş ve bu arazi üzerinde bir de okul ku
rulması düşünülmüş ise de, mezkûr arazide bu
güne kadar su temin edilemediği için okul inşası 
birinci plân devresinde tahakkuk ettirilememiş
tir. 

Buna rağmen, adı geçen ilde bir okul açılma
sı zaruretine Bakanlığımızca da inanılmakta ol
duğundan ikinci plân devresinin 1969 yılı pro
gramına bir okul açılması ithal edilmiş bulun
maktadır. 

Açılacak olan bu okul ilkokul üzerine 3 yıllık 
meslekî tahsil veren bir okul olacak ve çiftçi 
çocuklarının zirai eğitimini sağlıyacaktır. 

-2. Doğu hayvancılığı yönünden çok lüzumlu 
olan veteriner hizmetlerinin lâyıkı gibi yürütül
mesi için genel plânın öngördüğü hedeflere uyu
larak veteriner hekim sayısının artırılmasını te-
minen Atatürk Üniversitesine bağlı bir veteri
ner fakültesinin Kars ilinde açılması Bakanlığı
mızca uygun mütalâa edilmekte olup konu üze
rinde gerekli teşebbüslerde bulunulacaktır. 

Ayrıca bu meslekin yardımcısı olan hayvan 
sağlık memurlarının yurdumuzun en geniş ve 
müsait hayvan üretme bölgeleri içinde yetişti
rilmeleri faydalı bulunduğundan ikinci Beş 
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Yıllık Plânda derpiş olunan bir hayvan sağlık 
memuru okulunun Karsf'ta açılması Bakanlığı
mızca lüzumlu bulunmuş ve konu programa alın
mıştır. 

Açılacak olan bu okula orta okul mezunları 
imtihanla ve yatılı olarak alınacaktır. 

3. Türkiye ormanlarının, bu meyanda Sa
rıkamış Göle ve Ardahan ormanlarının muhafa
zası için atlı ve motorlu seyyar koruma- ekipleri 
teşkil edilmiştir. Bu ekipler önümüzdeki yıllar
da takviye olunacaktır. 

Okuldan mezun olacak orman muhafaza me
murlarının mevcut imkânlar nisbetinde Doğu 
mıntıkasında görevlendirilmeleri temin edilecek
tir. 

Kars ilini içine alan Erzurum Orman Baş
müdürlüğü mıntıkası tek kenar bantlı telsizle-
riyle Ankara'ya bağlanacak ve ilerdeki seneler
de çok yüksek frekanslı telsizleriyle de donatıla
caktır. 

Bu suretle orman korunması ve orman yan
gınlarının haber ve takip işleri süratlendirile
cek, kısa zamanda önlenmesi sağlanmış olacaktır. 

Türkiye ormanlarının imar, ıslah ve gelişti
rilmesi ile ilgili çalışmalar plânlanmış, 1966 
yılında 91 571,5 hektar sahada çalışılması ve bu 
husus için 20 milyon lira sarfı kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak 1966 yılında Göle işlet
mesi mıntıkasında Ardahan, Yalnızçam bölgele
ri Ur ve Uğurlu I I serilerinde, Sarıkamış İş
letmesi mıntıkasında Micingirt, Karakurt böl
geleri ve Micingirt, Karakurt serilerinde orman 
imar ıslah, bakım çalışmaları yapılacak ve bu 
maksatla her iki işletmede ayrı ayrı kırkar bin 
lira harcanacaktır. 

Gelecek yıllarda da daha geniş sahalarda ve 
temin edilecek teknik ve malî imkânlarla çalı
şılmaya devam olunacaktır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. Saygılarımla. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

4. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
1965 yılında, bölgeler itibariyle 1 kilo tütün ma
liyet unsurlarının ne olduğuna dair sorusu ve Ta
rım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı cevabı (7/36) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
arz ve rica ederim. 3 . 1 . 1906 

Manisa Milletvekili 
Muammer Erten 

1965 yılı Ibölgeler itibariyle 1 kilo tütün ma
liyetinin ve maliyet unsurlarının bildirilmesi. 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 20 . 1 . 1966 
özel Kalem Müd. 

Sayı: Müşavirlik 17 
Konu : Muammer Erten'in 
soru önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 7 . 1 .' 1966 Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 7/36 - 890/03587 sayılı yazı. 

1965 yılında, bölgeler itibariyle 1 kilo tü
tün maliyetinin ve maliyet unsurlarının ne ol
duğuna dair Manisa Milletvekili Sayın "Muam
mer Erten'in Bakanlığımıza yönelttiği soru 
önergesi tetkik edildi konuya ait cevaplarımız 
aşağıdadır. 

I - Ekici tütünleri maliyetlerinin hesaplan
masında fide masrafı, tarla kirası, sürme, ilaç
lama, dikim, çapa, kırma, kurutma, kalıp, denk
leme, ambara nakil ve saire gibi unsurlar na
zarı itibara alınmaktadır. 

I I - Bu maliyet unsurlarına ve 'bölgelerin 
özelliklerine göre maliyet fiyatları Ege'de 627, 
Marmara'da 527, Karadeniz'de 772, ve Doğu il
lerinde 412 kuruş oranında tesbit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
38. BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1066 Cuma 
Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimle
rinde uygulanacak hükümler hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu İçişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 
beşer üyeden kurulu Geçici bir Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (1/100, 4/30) 

2. — Millî Savunma Komisyonu Başkanlığı
nın, îzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 5802 sa
yılı Assubay Kanununa ek kanun teklifi ile 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5802 sayılı Kanuna ek kanun teklifi
nin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi 
(3/209, 2/98, 2/129) 

3. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, iz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
kanunu teklifinin, müddeti içinde görüşüleme
diğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (3/210, 2/18) 

4. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nus-
ret Tuna'nm, traktör biçer - döver ve saire zi
raat aletleriyle parçaları hakkındaki kanun 
teklifinin, müddeti içinde görüşülemediğinden 
İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Ku
rulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi 
(3/211, 2/28) 

5. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Cum
huriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Tarımı Bakanlığı Zi
raat İşleri, Zirai Mücadele vo Zirai Karantina 
Genel müdürlüklerine bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki 

kanun teklifinin, müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına, dair tezke
resi (3/212, 2/71) 

6 — Maliye Komisyonu Başkanlığının, Kay
seri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arka
daşının, Yatırımlar finansman fonu teşkil ve 
tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 5 Ocak 1961 
tarihli ve 223 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair 27 . 4 . 1962 tarih ve 47 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ri-
fat öztürkçine'nin, Tasarruf bonoları hakkın
daki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkındaki kanun 
teklifinin, Hükümetçe aynı mahiyette hazırlan
makta olan kanun tasarısı ile birlikte görüşül
mek üzere içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi. (2/30, 2/102, 3/213) 

7. — Bayındırlık Komisyonu Başkanlığının, 
Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 24 arkadaşı
nın, Türkiye Elektrik Kurumu kanun teklifi
nin içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel 
Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi. 
(2/20, 3/214) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Devlet dâvalarını intaceden avukat 
ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 
kanun teklifinin geriverilmesine dair önergesi. 
(4/32, 2/6) 

9. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkan-
vekili Yozgat Milletvekili ismail Hakkı Akdo-
ğan'm, Orgeneral Cemal Tural'ın Millî Savun
ma Bakanına yazdığı resmî yazı ile Mr. John
son'm mesajının basına intikali hususlarında 
bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 nci madde
si gereğince Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/2) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 



II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

2. — içel 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) 

3. — Samsun Milletvekili îlyas 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) 

4. — Sinop Milletvekilli Hilmi îşgüzar'ın, 
Orman Tekniker Okulunda okuyan öğrenci mik
tarına ve ihtiyaca cevap verecek durumda olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/69) 

5. — 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) 

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

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

8. — Afyon Karahisar Milletvekilli Musta
fa Akalın'in, 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) 

9. — 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) 

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

11. — Antalya Milletvekili İhsan Atatöv'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) 

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

13. — 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) 

14. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküller
de kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların 
kan defa değiştirilmiş olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/83) 

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

16. — İstanbul 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 
(G/85) 

17. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
ginin, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı mer
kez Fevzipaşa ilkokulu Müdürü için ne gibi 
kararlar alındığına ve 27 Mayıs İlkokulu Mü-



dürü hakkında yapılan ihbarın neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) 

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — 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) 

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

22. — 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) 

23. — Kütahya MiMetvekili 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) 

24. — Kütahya Milletvekili Ahmet 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) 

3 — 
25. — 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) 

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

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

28. — 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) 

29. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, An
kara'da mevcut Vakıf iş 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) 

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

31. -*- 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) 

32. — İstanbul MMetvekili 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) 

33. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Millî Savunma ile ilgili 
hususlan ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol-
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madıklanna dair Başbakandan sözlü sorusu I 
(6/104) 

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

35. — 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) 

36. — Trabzon Milletvekilli 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) 

37. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkinin, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılma pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

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

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

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

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

42. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınlı'nm, 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) | 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'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) 

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

45. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
izmit'te liman tesislerinin biran önce yapılması 
ihtiyacı karşısında ne düşünüldüğüne dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/116) 

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

47. — 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) 

48. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için iş 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) 

49. — 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) 

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

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

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



— 5 
53. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-

m, Sivas İÜ 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) 

54. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

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

56. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, 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) 

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

58. — 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) 

59. — 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) 

60. — 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) 

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

62. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, 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) 

63. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Pevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

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

65. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, 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) 

66. — 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) 

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

68. — 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) 

69. — 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) 

70. — 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) 



71. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

72. — Aydın MiletveMli M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm 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) 

73. — 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) 

74. — 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) 

75. — 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) 

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

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

78. — izmir 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) 

79. — Sakarya Milletvekili Muslihiddin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko-
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nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair , Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

80. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

81. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

82. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

83. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

84. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair îmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

85. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 

86. —- Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

87. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya-



pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

88. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 

" Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

89. — İstanbul Milletvekili Osman özerin, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

90. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

91. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağlık ve 
Fhsyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

92. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

93. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

94. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'
dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
vo Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

95. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

96. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
in, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 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 Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 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] 

X 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 . 1965] 

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] 

4. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
sporla ilgili mevzularda işlenen suçlardan 



ceza görenlerin affı hakkındaki kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/49) (S. Sayı 
sı : 10) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 143, 

cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 

Haliloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu İsmail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

2. — Akhisar ilçesinin Bergele köyü hane 13, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüseyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1929 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı : 13) [Dağıtma tarihi : 
7 , 1 . 1966] 




