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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sinop Milletvekili Niyazi tfzgüç, tütünlere 
bulasan maviküf hastalığı için verilen ilâcın 
tesirsiz kaldığı ve mücadelenin bütün bölgeyi 
'kapsamadığı, bu sebeple Hükümetçe alman 
tedbirlerin yetersiz bulunduğu hakkında bir 
'konuşma yaptı. 

Edirne Milletvekili Nazmi ÖzoğuPun, ayçi
çeği tohumu alımları ve fiyat politikası ile 
toprak dağıtımı konularına dair yaptığı konuş
mayı Devlet Bakanı Refet Sezgin cevaplan
dırdı. 

Millet Meclisi A. P. ö n ı p Ba#anvekillcri 
Aydın Yalçın ve Hüsamettin Ataibcyli'nin, C. 
H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığının 
16 . 11 . 1966 tarihli önergesinde istemiş oldu
ğu Meclis araştırmasına genel petrol politika
mızın incelenme,1"!!'! hususunun da ithal edilmesi 
hakkındaki önergesi okundu. Belirtilen konu 
görüşmeye tabi olduğu anda dikkat nazara 
alınacağı bildirildi. 

Hakkâri Milletvekili Aii Karahan'ın, siyasi 
haklar, basın hürriyeti, kişi dokunulmazlığı gi
bi Anayasa sorunlarının yerine getirilmesi için 
alınacak tedbirler hususunda Sayın Başbaka
nın yaptığı beyanlar hakkında bilgi edinilmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesine ^öro bir ge
nel o'örüsme açıimasma dair verdiği önerge bil
giye sunuldu ve gereğinin yapılacağı ifade 
olundu. 

Cumhurbaşkanınca veto edilen Vakıflar 
hakkındaki kanunun Adalet, İçişleri, Maliye 
ve Plân komisyonlarında üçer 'kişi seçilmek 
suretiyle kurulacak bir komisyonda, 

Konut kanun tasarısının da Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis

yonlarından yine üçer kişi seçilmek suretiyle 
yeniden kurulacak bir geçici komisyonda görü
şülmesi hususları kabul olundu. 

Seçildikleri komisyonlardan çekilen sayın 
milletvekillerinin isimleri bildiri! ereJk bunların 
yerine parti gruplarınca gösterilen adayların 
adları okundu. 

Gerek bu komisyon üyelikleri ve gerekse 
deprem bölgesi hakkında araştırma yapacak 
Meclis Komisyonu için seçimler yapıldı ise de 
her iki oylamada da çoğunluk bulunmadığı an
laşıldığından seçimlerin yenileneceği bildirildi. 

Ağrı Milletvekili Abdülbâri Alkdoğan'ın, 
Karadeniz bakır cevherine düşünülen projenin 
yapım ve kontrolünün bir Amerikan firmasına 
verilmesi ve hisse senetlerinin özel teşebbüse 
dağıtılmak istenmesi sebebiyle Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair Önergesi ile 

Diyarbakır Milletvekili Recai fs'kenderoğlu'-
nıın, topraksız köylüye Hazinece tevzi edilen 
veya .edilecek olan arazilerin bedava dağıtılma
sı, ıküçük çiftçilerin tohum luik tan olan borçları
nın affedilmesi ve tasarruf bonolarının kaldı
rılması konularında bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi, üzerlerinde yapılan görüş
me! eıtlcn sonra, reddolundıı. 

23 Ka.sım 1966 Çarşamba günü saat 15 te • 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,40 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

tfözlü sorular 

1. Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun; Ceyhan Ticaret Borsacı Meclisi 
vo Ticaret Borsası Yönetim Kurulunun kanun
suz olarak feshedilmesi sebebine dair sözlü soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/456) 

2. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm; Per
sonel Kanununun tatbikatım temin için 1.966 
yılı Bütçesine konulan 470 milyon lira ödene
ğin akıbetinin ne olacağına dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir (6/457) 

3. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm; 
İlkokul öğretmenlerine de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmcdiğen dair sözlü soru 

— 190 — 
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önergesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/458) 

4. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm; ta
sarruf bonolarının kaldırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair sözlü soru önergesi Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (6/459) 

f Yazdı sondur 
1. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-

bar'm, Mardin'in Silopi ilçesi Hınıs köylüleri
ne ait hayvanların Irak uyruklu' çeteler tara
fından kaçırılmalarının önlenmesi ve malları 
kaçırılanların zararlarının telâfisi konularında 
ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi. 
İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına gönderil
miştir. (7/249) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Kulu ilçesi Tavşançalı kasabasının 

ne zaman içme suyuna ve elektriğe kavuşturu
lacağına dair yazılı soru önergesi, \ mar ve İs
kân ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlık
larına gönderilmiştir. (7/250) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konva'nın Bozkır ilçesi ile bu ilçenin Üçpmar 
nahiyesinde mevcut bulunan kömür yalakları
nın Devlet tarafından işletilmesi işinin ne saf
hada olduğuna dair yazılı sora önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/251) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Hadım ilçesinde bir ilköğretmen 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/252) 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Forruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Önol Sakar (Man m), Muzaffer Şâmiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 9 nen Birle İmini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin anahtarlarını çevire
rek düğmelerine basmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş
lıyoruz. 

Bir arkadaşımız gündem dışı söz istemiştir. 
Kendisine söz verilemiyeeektir. (Yoklama yapıldı.; 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 1ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'mn, 
14 Mart 1966 tarihli 64 ncü Birleşimde Başkan
lığa verdiği ve kaybolduğu iddia edilen önergesi 
hakkında Başkanlık Divanı Kararı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gM-
çen içtima yılı içinde Başkanlığa verilmiş olan 
bir önergenin kaybolduğu iddia edilmişti. Bu

nunla ilgili olarak Başkanlık Divanında yapıl
mış olan tetkikat ve varılmış olan kararı oku
tuyorum. 

«İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, 
14 Mart 1066 tarihli 64 ncü Birleşimde Baş. 

'kanlığa verdiği ve kaybolduğu iddia edilen 
önergesi hakkında icra edilen tahkikat ve neti-
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cesiylc ilgili bulunan aşağıdaki metnin karar 
olarak kabulü ile, metnin aynı /amanda (171) 
numaralı Başkanlık Divanı Kararı yerine kaim 
kılınması : 

«15 . o . 1906 tarihli (55 nei Birleşimde, İs
tanbul Milletvekili Sayın Coşkun Kırca'mn, 
14-. o . 19(5(5 tarihli (>4 ncü Birleşimde Başkan
lığa verdiğini iddia ettiği ve muhteva bakım ın-
da,n «Adalet Bakanı Sayın Hasan Dinçer'in, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi 
kanunu tasarısının, gündemin (Başkanlık su
nuşları) kısmının, sadece ıttılâa, sunulacak 
maddeleriyle, gensorular dışındaki bütün, konu
lardan evvel görüşülmesine dair önergesinin, 
muameleye tâbi tutulacaksa, bu işlemin, (Baş
kanlık sunuşları) kısmının işlemleri sona er
dikten sonra yapılması» mealinde okluğunu 
ifade ettiği önerge hakkında (55 nei Birleşim 
esnasında bâzı Milletvekilleri tarafından kul
lanılan: «Dünkü önerge nerede, Arar'nı oku
yacağım dediği önerge nerede, çöp sepetine mi 
gidiyor, nereye gidiyor, önergeleri yok ediyor
sunuz.», «nasıl, kaybedersiniz?», «Başkanveki
linin beyanına göre önerge ortada,», «bu bir 
sahtekârlıktır.» gibi beyanlar muvacehesinde 
meselenin esasını tahkik etmek üzere: 

Başkanvekili Sayın İsmail Arar'a, 
» » Sayın Nurettin Ok'a, 
» » Sayın Ahmet Bilgin'e, 

Divan Kâtibi Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu'na, 
» » Sayın öııol Sakar'a., 
» » Sayın Şâdi Binay'a, 
» » Sayın Âdil Yaşa,'ya, 
» » Sayın Abdülbâri Akdoğan'a 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Crup 
Başkanvekili Sayın Turhan Feyzioğlıı'na, 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet, Meclisi O rap 
Başkanvekili Sayın Nihat Erim'e, 
Ankara Milletvekili Sayın Kemal Başcıoğlu'r.a, 
İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Birgit'e, 

» » Sayın Coşkun Kırca'ya, 
» » Sayın Suphi Bay kam'a, 

Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Üstün'e, 
Kanunlar Müdür Muavini Nejat Köknar'a, 
Kanunlar Müdürlüğü Şefi Kâzım Öztürk'e, 

konu ile ilgili olarak Başkanlıkça yazılan tez
kerelere verilen cevaplar Başkanlık Divanınca 
tetkik olunmuş ve, 

23 . 11 . 1966 O : 1 

1. 15 Mart .19(5(5 tarihli (55 nei Birleşimde 
Başkanlık edvn Başkanvekili Sayın Nurettin 
Ok, Divan Kâtipliğini icra, eden Ön ol Sakar ve 
Adil. Ya,şa ile Divan nezdinde görevli memurla
rın kendilerine böyle bir önerge intikal etme
diği beyanı sarahati karşısında bahis konusu 
önerge hakkında vâki iddia ile birgûna alâka
larının bulunmadığı, 

2. Keza, 14 Mart 19(5(5 tarihli (54 ncü Bir
leşimin ikinci oturumuna Başkanlık eden Baş
kanvekili Sayın Ahmet Bilgin, Divan Kâtipli
ğini yapan Sayın Sadi Binay ve Âdil Yaşa ile 
Divan nezdinde görevli memurların da mev-
zuubalıis iddia ile bir ilişkileri bulunmadığı, 

:.}. 14 Mart 19(5(5 tarihli (54 ncü Birleşimin 
birinci oturumuna, Başkanlık eden Başkanve
kili Sayın İsmail Arar ile İstanbul Milletvekili 
Sayın Coşkun Kırca'nnı, tutanaklara geçen be
yanlarından ve Başkanlığa yazılı olarak ver
dikleri ccvaplarındaki ifadelerinden böyle bir 
önergenin verilmiş olduğu; ancak, bu önergenin 
ne suretle kaybolduğu keyfiyetinin tâyinine 
ini kân bulunmamakla, beraber, kayboluşunda, 
ne Divan üyelerinin, ne de görevli memurların 
her hangi bir kasıt veya ihmallerinin bulunma
dığının kesin olarak tesbit edilmiş olduğu, 

4. Birleşim idaresi sırasında kürsüyü işgal 
eden Başkanlara karsı, sayın milletvekillerin
ce mütevaliyen kullanılan saygı ve İçtüzük 
dışı, hattâ tecavüzkâr ifadelerin tasvibedilme-
diği.» 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Ankara Milletvekili Osman llölükbaşı'-
nın, Meclis görüşmelerine ait tutanakların tah
fif olunduğu yolandaki iddiası münasebetiyle 
yürütülen tahkikat ve sonucu ile ilgili Başkan
lık Divanı Kararı. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının ikinci su
nuşu ; geçen, içtima yılında, zabıtların tahrif 
edildiği yolundaki isnad münasebetiyle alınmış 
bir karardır. Bu kararı okutuyorum : * 

Ankara Milletvekili Osman Bölaikbaşı'nm, 
Meclis görüşnıe] erine ait tuta ma,!;1! arın tahrif 
'edildiği yolııin'daiki iddiacı m iu va s c'b etiyle 
yürütülen tahkikat ve sonucu ile ilgili bu-
luiKi'n aşağıdaki metnin karar o'arak kabul. 
edilmesi : 
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1. Ankara Milletvekilli Sayın Osu ram 
Bölükbaşrmn, 6 . 3 . 1966 tarihli 63 incil Bir
leşimdeki konuşmaları sıpasında, Sayın Baş
bakan Detmdrel'in Bütçe görüşmelerinin son
larında verdiği cevaplara ilişkini' Meclis ses 
bantlarının tahlif edıilleliğini iddia etmeHİ mü
nasebetiyle Başkandık, iddiasının vüsuk de-
roccsdıiıi teslbit ve iddia varit görüldüğü tak
dirde 'mıesııllleıri hakkımda gerekli takibata te
vessül etmek gayesiyle! olayı tahk'ko karar ver
miş ve bu maksatla da Başkanlık adına tah
kikatı yürütmek ve neticeyi Başkanlık Di-
vanınıa arz etmek üzere o tarihlerde İdr.ı, e 
Âmiri bulunan Sayın Zülıtü Pehlivanh'yı gö-
revlendirm iştir. 

2. Saym Pehlivan]ı tarafından 14.3.1966 
tarihli bir tezkere iılıe, Sayın Bölükbaşı'elan, 
iddialarının dayamağını teşkil edem detille-
'iıinıın İdare Amirliğine ibraz ve tevdii rica 
olunmuş; ancak Sayın Böl'ükbaşı bu ri
caya imtisal etmediğimden aynı talep, teknik 
bir müdürlüğü devamlı şaibe altında bu

lundurmanın doğru olmıyacağı da Mâ ve edil-
nnelk suretiyle, 23 gün sonra, 6 . 4 . 1966 tari
hinde tekidcn tekrar edilmiş lue de, bu defa 
Sayın BölükbaŞı 11 .4 . 1966 tarihli ve Millet 
Meclisi Başkanlığını muhatap tutan ceva
bında, «Meclisin ses bantlarında değişiklik 
yapıldığı hususu 6 Mart 1966 talihinde tara
fımızdan Meclis kürsüsünden ifade edil iriştir. 
İktidarı müşkül durum dan kurtarmak am-a-
ciyle girişilen bu hâzin teşebbüsün, tok başına 
bir Adalet Partili İdare Âmirine tevdi edil
mesi, kanaatimizce müdafası mümkün ve sa
lim bir yol değildir. 

Tahkikatın, tarafsızlığından şüphe cıdiie-
mi'lyeeefc bir heyet marifetliyle yapılmasını, 
bu takdirde istcnile'm bilgileri verichileeeğimi 
saygı ile ıarz ederim.» şeklinde 'beyanda- bu
lunmuştur. 

3. Sayın BÖlükbaşiı'nın bu c ov abı üze
rine bizzat Başikan tarafından 12 . 4 . 1966 
tarihli bir tezkere aile « .... vâki iddia lan naz 
münasebetiyle yaptırılan tahkikat, Başka nve-
killerinin Gene] Kurul çalışmalarında Balkan 
adına hareket ettikleri gibi, Başkanlığımız 
adına İdare Amirliğince yazışma yönümkuı 
yürütülmektedir. 

23 . 11 . 1966 0 : 1 

I Tahkikat neticeleri, Anayasa ve İçtüzük 
I hükümlerine uygun •olarak kurulmuş taraf-
: sız bir heyet olan Başkanlık Divanınca tahlil 
| eıdilerek karara bağlanacaktır. 

! Meclis İdaresinin ve görevli teknik peır-
: 'sonıelinin tarafsizliği hakkımda iddialarınız do-
| layısiyle kamu oyunda yaratılan tereddüt 
! vo şüphelenin daha fa'-zlaı sürdürülmesine ma-
: hail bırakmamak üzere, iddialarınızın dayaua-
j ğıuıı teşkil eden delillerinizin üç gün içinde 
I ibraz ve tevdiini rica ederim. «Yolunda talep 
! tekraır edilmiş, fakat Sayın Bölükbaşı buna da 
i bir cevap vermemiş, yalnız aynı parti 'mensubu 
I Kırşehir Milletvekili Sayın Memdtıh Erde-

mir Başkanlığa verdiği 1 8 . 4 . 1966 tırj.ihli 
i ve 590 sayılı bir teizkero, aynı iddiaları ve 
I taraf gilrane tahkikat icra edildiğini tekrar 
! ederek» .... bilindiği üzere Hükümetin ve grup 

sözcülerinin konuşmaları Bütçe müzakere
leri sırasında TRT tarafımdan ve mikrofom-
'dan alınmak suretiyle aynen teisbit e'dilmiy 
bulunmaktadır. 

Millet Partisü TRT ye başvurarak wöz ko
nusu konuşmanın bir suretıiınıin verilmesini is
temişse de ; bu talebe karşı TRT, konuş-
'malarının 'suretini ancak Meclis Başkanlık 
Divanının talebi hallinde verebileceğini bil
dirmiştir. 

Bu durum maıvacehesinde, TRT de mev
cut bulunan Başbakanın konuşmamın kemdi' 
«esimden bir kopyasının getirtil erek, Meclis
teki bantla karşılaştırılması iddialınızı is
pata fazlaısiyle yetecektir sanırız.» yolunda 
yazıl! ı bir beyanda bulümımuştur. 

4. Bunun üzenine durum, Başkamivk Di
vanında görüşülmüş ve Başkanlıkça Sayın Bö-
lükbaşı'ya birinci tezkere mealimde bir tekit 
yazılması ve beş gün zarfında cevap ver
mesi za.ruretimin bildirilımesi karar altına alın
mış ve karar uyarınca kendisine 8 . 7 . 1966 
tarihli bir tezke're yazıldığı halde, her hangi 
bir cevap almak ımümlküu olamamıştır; Du-
>rum tekrar Başkanlık Divanınca' tezekkür 
edilerek, efkârı umumiye karşrsında bu şüphe 
vo tereddüt yaratan iddiayı kati bir neti
ceye bağlıyabilmek üzere TRT bamtkırııım ge-
tiıllerek Meclis bantları ve matbu tutanak 
'İfadeleri arasımda mukayelseli biı* tetkik ya-
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pılmaısı uygun görülmüş ve TRT den, anılan 
bantlar istenmiştir. 

5. TRT İdaresi, 23 . 9 . 1966 gün ve iç 
Haberler Müdürlüğü 571 sayılı ve (Sayın 
Başbakan Süleyman Demirci'in 27 . 2 . 1966 
'tarihinde Millet Meclisinde yaptığı konuşma
nın tarafımızdan o anda tesbit edilen bantları 
kapalı ve imızalı bir zarf içinde ekte sunulmuş-
/tur.) İfadesini taşıyan bir tezkere ile mezkûr 
bantları gönderdiğini bildirmiştir. 

6. Adıgeçen tezkere ve eki olan zarf Baş
kanlık Divanında, Divan üyelerince tetkik olun
muş ve zarfın 'haricî görünüşünün tezkerede 
boyan olunan nitelikte olduğu müşahade edi
lerek imza atılmamış olan, kapak yeri bulun-
mıyan sağlam bir kenarı makasla kesilmek 
suretiyle açılmış, içinden iki aded bant kutusu 
çıkmıştır. 

Kutular açıldığında, her ikisinin de içinden 
birer bant bobini ile, birinde üzerine mürekkep
li kalemle (Barbakan'm konuşması, bant 18 ve 
19 dan kopye edildi. 33/4 inçle) ibaresi yar/ılı 
bir kâğıt parçası; diğerinde de, üzerine yine 
mürekkepli kalemle (Başlbakanm konuşması, 
«bant 20 ve 21 den kopye 33/4 incle) ibaresi ya
zılı bir kâğıt parçasının bulunduğu görülmüş
tür. Divanca verilen karar üzerine toplantı sa
lonunda hazırlatılmış bulunan teyp cihazında, 
ilk defa, Başbalkan'm bahis konuus konuşmasını 
«ihtiva eden Meclis bandı, 27 . 2 . 1966 tarihli 
58 nel birleşime ait matbu Tutanak Dergisin
den takibedilmek suretiyle; bilâfhara de TRT'-
n i n b a n t 18 ve 19 dan kopye edilmiş olduğu 
ifade olunan banıtı aynı şekilde 27 . 2 . 1966 
tarihli ve 58 nel birleşime ait matbu Tutanak 
Dergisinden taklıbedilmek suretiyle dinlenmiş 
ve neticede: gerek Meclise ait bantm, gerek 
TRT'ye ait bantın ve gerekse 27 . 2 . 1966 ta
rihli 58 ııci birleşime ait matbu Tutanak Der
gisinin en ufak bir fark göstermeden aynı ifa
deleri ihtiva ettiği tesibit olunmuştur. 

7. Tahkikat ve netice!eninin yukarıda taf-
silâtiyle izah olunan safahat ve tahlilleri neti
cesi olarak, Sayın Bölükbaşı tarafından der-
ımeyan olunan taıhrifat iddialarının gerçekle 
herhangi bir irtibatı bulunmadığı, Meclis gö
revlilerinin vazifelerini mutlak bir dikkat ve 
tarafsızlıkla ifa ettikleri katî olarak sabit ol

muş ve TRT'ye ait bantların iadesine karar 
verilmiştir.» 

(BAŞKAN — Karara bütün Divan üyeleri 
imza etmişleridir. Yalnız Başkanvekili Sayın 
Ahmet Bllgin'in muhalefet şerhi vardır. 

Okutuyorum : 

«Başkanlık Divanının 10 Kasım 1966 tarih 
ve 175 numaralı kararının, (A) ve (F) fıkrala
rına mulhalefeft şerhim : 

a) (A) fıkrasında Cumhurbaşkanlığı 1966 
malî yılı bütçeısinin 13 000 ncü bölümünün mad
deleri arasında yapılan münakalenin henüz kış 
•başllangıcında yakacak, alım ve giderleri mad
desinden 10 000 aktarılmasının mevsimsiz ol
ması ve aktarılan paranın demirbaş alımları 
ve giderleri maddesine aidolması hasebiyle 
Cumıhurtbaşkanlığı Köşkündeki dcminbaş'l'ara 
10 000 liralık cüz'i bir tahsisatın kifayetli ola-
mıyaeağı kanısında olduğumdan muhalifim. 

b) (F) fıkrası hakkında, Ankara Millet
vekili Sayın Osman Bklıükbaşı'nm Meclis gö
rüşmelerine ait tutanakların tahrif edildiği 
iddiaları konusunda yapılan tahkikat ile Baş
kanlık Divanıınca TRT'den gelen bantlarla Mec
lis Zabıtları ve Meclisteki bantların dinlenme
sinden sonra hâsıl olan kanaatim yapılmış olanı 
tetkiklerin kifayetsiz olduğu yönündedir. 

c) TRT idaresi 23 . 9 . 1966 gün ve İç 
Halberler Müdürlüğü 571 sayılı (Sayın Başlba-
kan Süleyman Demirci'm 27 . 2 . 1966 tarihin
de Millet Meiölisinde yaptığı konuşmanın tara
fımızdan o anda tesibit edilen bantları ka/palı 
ve imzalı bir zarf içinde ekte sunulmuştur) de
nildiği halde bant kutularından çıkan imzasız 
Ibir kâğıttan (Başbakan'mı 'konuşması bant 18 
ve 19 dan kopye ödildi; 33 inçle) ibaresi çık
mıştır. Bu hal ile bantların o anda tesibit edilen 
bantlar olmadığı gönderilen bantların kopye 
olduğu anlaşılmıştır. 

Başkanlık Divanı, bu kopyenin alınış şekli 
üzerinde durmamıştır. 

d) TRT tarafından bantların mühürlü ola
rak bir kasada muhafaza edildiği evvelce bizle
re ifade edilmiş idi. Bantları havi zarf ise mü
hürsüz yalnız imzalı ve bir tarafı bantla kapan
mış bulunmakta idi. Bu husus dahi Başkanlık 
Divanınca tetkik eıdiimemiş'tir. 
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e) 'Evvelce TRT'ilen barutları dinlemiş ol'an 
Kırsehdr Milletvekili Memduh Erdem ir'in de 
18 . 4 . 1966 gıiin ve 590 sayılı tezkere ile dos
yada mevcut Sayın Başkanlığa yazmış olduğu 
tezkerede bu bantların o tarihte TRT'den ge
tirtilerek dinlenmesini rica etmiş olduğu halde 
bantlar o tarihten çok sonra getirtilmiş ve din
il emmesi sırasında kendisinin hazır bulundurul-
maisını rica eden, Memduh Erdemir arka
daşımız da çağırılımamıştır. 

Bu hususların tahkikat sırasında nazarı 
dikkate alınmamış olması dolayıısiyle karara 
muhalif bulunmaktayım. 

Ahmet Bilgin 
M. Meclisi BaşkanvekiM 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

Başkanım, bu konuda söz istiyorum. Başkanlık 
Divanının kararı üzerinde söz istiyorum. Ay
dınlanması lâzımgelen bir gerçek vardır, bu
nun aydınlanması zaruridir. 

BAŞKAN — Sayın Memduh Erdemir, siz bir 
takrirle söz istediğinizi ifade etmişsinliz. Yal
nız, size söz verilmiyecektir, Sayın Memduh Er
demir. Bu husus, Başkanlık Divanınca bütün 
grupların üye verdikleri ve 13 kişinin ittifakı 
ile toplanan bir heyet huzurunda incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır. Karara muhalif oton da 
muhalefet şerhini yazmıştır. Bu hususta Mec
lisin daha uzun müddet Tutanak Bürosunu, 
Kanunlar Bürosunu şaibe altında bulundurma
mak ve bu türlü kötü bir töhmet altında 
Meclisi devamlı olarak bulundurmamak için 
bir an evvel Yüce Heyetin bilgilerine sunulma
sı zaruridir. Yüce Heyetin bilgilerine sunul
muştur. (M. P. sıralarından gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — İspat 
edeceğiz, tahrifatı ispat edeceğiz. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Millet Par
tisi Grupu iddia ediyor... 

BAŞKAN — Oturun lütfen yerinize. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Yeri
me oturacağım, fakat sebep göstermeye mec
bursunuz, vermeye mecbursunuz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Lütfen evvelâ oturunuz 
efendim. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Mü
saade eder misiniz bir şey söyliyeceğim. Baş
kanlık Divanmm kararı burada müzakere cdil-
miyecek midir? Söz istiyen üyeye söz vermi-
yecek misiniz1? 

BAŞKAN — Evvelâ yerinize oturunuz Sa
yın Memduh Erdemir. Gürültüyle hiçbir huku
kî netice alındığı vâki değildir. (M. P. sıra
larından gürültüler) 

Çok rica ederim; lütfen oturun. 
Muhterem arkadaşlarım ; Heyeti Umumiye 

huzurunda böyle bir konunun müzakeresi ya
pılamayacaktır. Zira daha evvel, bizzat iddiay
la alâkalı, isnadı bizzat yapmış olan Sayın Os
man Bölükbaşı'ya 4 defa mektup yazılmıştır ve 
her defasında kendisine; «İddianızın müsteni-
datı nedir, bize yazınız tahkik edeceğiz» de
miştir. Bunların hiçbirisine cevap veril
memiştir. 

Sayın Memduh Erdemir ise, bu iddia ile 
bir gûna alâkası bulunmadığı halde, kendisi 
bize bir yazı ile müracaat etmiş ve bilgi ver
miştir. Biz, bu bilgiyi de nazarı itibara aldık 
ve Riyaset Divanı olarak, tahkikatta gösteri
len, Sayın Memduh Erdemir'in önergesinde 
gösterilen hususları da nazarı itibara alarak, 
tahkikatımızı yaptık ve kararımızı verdik. Ay
rıca burada müzakere edilmiyeeektir. Söyliye-
ceğiniz başka bir husus varsa Riyasete müra
caatınızı yaparsınız. O da tetkik edilir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Evet 
Başkanını; söyliyeceklerim var. Söylediklerim 
doğrudur. (M. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz 
efendim. , 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Tahri
fat yapılmıştır, söz istiyorum, ispat edeceğim. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun. İspat 
böyle olmaz. Heyeti Umumiye huzurunda alâ
yişle ispat olmaz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Tahri
fatın yapıldığı iddiasının ispatını tekeffül 
ediyorum. Bunun bizzat sizin Riyasetinizde, 
sizin direktifinizle yapıldığına kaaniim. Bunu 
burada gizlemeye kalkıyorsunuz. Söz verin is
pat edeceğim. , 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturunuz. İs
patla medar bir bilginiz varsa bunu lütfen Riya
sete bildiriniz. Lütfen yerinize oturunuz efen
dim. (M. P. sıralarından gürültüler) 
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MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ne 
demek «Yerinize oturunuz» Siz oradan iftira 
ediyorsunuz, iftiranızın cevabının verilmesini 
ist e miy o r su nuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Mcmduh Erde mir, Başkanlığın iftira etti
ğini ifade etmiştir. İçtüzüğümüz bu türlü ha
reketleri müeyyide altına almıştır. İçtüzüğü
müz ün 188 nci maddesini okuyorum. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Sayın 
Başkan, Millet Partisi iddia ediyor-. Memdûlı 
Erdemir iddia etmiyorı Millet Partisi iddia 
ediyor. 

BAŞKAN —. İçtüzüğümüzün 187 nci mad
desini'. okuyorum. «Meclisten muvakkaten çıka
rılma cezasını raüstelzim hareketler şunlardır : 

1. Takbih cezasına uğradığı halde bunu 
müstel'zim hareketlerden vazgrçmemek; 

2. Aynı inikatta üç kere takbih cezasına 
uğramak. Reisicumhuru, Meclis Reislini ve Mec
lis ve Heyeti Hükümeti tehdit ve tahkir etmek; 
bütün bunlar bir üyenin, bu türlü hareketi irti-
kabctmcsi halinde Meclisten muvakkaten çıka
rılma cezasını müstclzimdir. Bu konu yal
nız Heyeti Umumiyenin oyu ile sabit olacaktır. 

MEMDUri ERDEMİR (Kırşehir) — Dava
mı da nazara, almaya mecbursunuz. Yapacağını
zı biliyorum. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Millet Par
tisi iddia ediyor, hepimize ceza verin, hepi
miz iddia ediyor. (M. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
tüzüğü ben yazmadım. Bu tüzük Millet Mec
lisinin İradesine iktiran etmiştir. Bu tüzükteki 
ifadeyi aynen okuyorum. Bu tüzükteki ifade 
gereğince kararı alacak yine Yüce Meclistir. 
Eğer bütün Millet Partililer, «Bu iddiaya işti
rak ediyor» demek suretiyle meseleyi bir nü
mayiş şekline sokmak istiyorsanız, bunu yap
mamanızı tavsiye ederim... (Millet Partisi sı
ralarından gürültüler).. Başkanlık... 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Nümayiş 
şeklinde değil ama, icabederse hepimiz dışarı 
çıkarız. 

1) AŞK AN — Rica ederim, e ['endim. 
NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Sayın Baş

kan, usulüne göre söz verin konuşalım ve izah 
edelim. (Millet Partisi sıralarından gürül
tü l\er) 

23 . 11 . 1966 O : 1 

Millet Partisi Grupıı sıralarından bir ses — 
Ne rica ediyorsunuz 

• BAŞKAN — Ricadan gayrı bir usul söyle
yiniz o şekilde hitabedeyim efendini. Ricayı 
beğenmediniz mi ? 

Sizin, bu tahrifatın yapıldığı yolunda ciddî 
bilgileriniz varsa Başkanlığa yazınız diyorum. 
Ciddî bilgilerinizi Başkanlığa bildiriniz, bunun 
da tahkikatı yapılacaktır. Burada konuşmak 
şeklinde bu mesele halledilemez. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Ceza 
vcreeeğlhıdız an'daışılldı. ıSaıvutıma hakikimi da lüt
fen ttanııyınrz. 

BAŞIKAN — Şimdi evvelâ §ıı hususu ifaide 
edeydim.; «sizin 'bu tahııifat yolunda bir bilginiz 
varsa lütfen Başkanlığa ibildir>mıendz suretiyle 
bu meseleyi halledeceğiz. Var mı bir bilginiz 
ef endim "? 

MEMDUTİ ERİ)EM İli (Kırşe'hdr) — Var. 
BAŞKAN — Ayrıca Başkanlığa bildirmdye-

cek 'misiniz efendim 1 BaiŞfcanlığa bildirmek is
temiyor imuısunuiz "\ 

M-EM'DUH ERDEMİR (-KiTŞchâr) — Biİlgim 
vardır, ayrıca 'bildiririm, faıkat kürsüden söyle-
me!k isıt'iyorum. 

BAŞKAN — O ayrı, «iıze kürsüde söz vere-
miyeıceğd'nı. 

MEMDUH ERDEMİR (Kmşethir) — Bura
da s'i;: 'biraz evvel bir kanar okudunuz, oikudu-
ğunuz karar yeni iseeÂlımiş Başkanlık Divanına 
aittir. Bundan evvelki Başlkanlık Divanının ka
rarı değildir. 

BAŞKAN — 'Organların 'görevleri devamlı
dır Sayın Erdemdr. 

M'EMıDUH ERDEMİR (Devamla) — On ay 
sonra gerçeğe aykırı ibir karar veriyorsunuz. 
Sizin 'burada gösterdiğiniz Ustaca bir haiT'ketin 
mânasını lifade edeceğim. 

BAŞKAN — Muhite rem arkadaşlarım; ka
rarın 10 ay ısionım ıgelmesi, ika randa hikâye edi
len lıusııslaHdan neşet eıtmektedir. 

Simidi 'Saynı Erdemir... (Gürültüler) Şiımdd, 
« ustaca bir hareket» sözünüzden ve bdraız evvel 
de ifade ettiğim durumlar' delayıisdylc... 
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MEMDUH E R D E M E (Kırşehir) — Oeza 
vereceksiniz, savunma hakkımı da veriniz. 

BAŞKAN — Evet, tabiî vereceğim efendim. 
Fakat kürsüde sadece bu l>eyan ettiğiniz husus
lar dolayısiyle savunmak için söz vereceğim. 
Bunun dışına çılkamıyacaksmi'z. Sadece bana 

. isnadettiğiriiz hususlardan dolayı size savunma 
hakkını vereceğim. 

Buyurun. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlar; beni huzurunuza çıkaran ko
nu; hafızalarınızı tazelemek için arz edeyim, 
Sayın Başbakanın... (A. P. sıralarından gürül
tüler) İzin verin de savunayım. Müsaade bu
yurun; daha lâfımızın başında kesmeye kalk
mayın. (A. P. ısıralarmdan gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lüt
fen sükûnetimizi muhafaza edelim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başbakanın bu (kürsüde, bütçe müzakereleri se-
ıbebiyle seçimlerin yenilenmesi hususunda yap
tığı kpnuşmadır. Bu konuşmanın bilâhara Sa
yın Başbakan tarafından... 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, «esasın hikâye
sine müsaade letmiyeeeğim. Meselenin esasını hi
kâye etmenize müsaade etmiyeceğim. Bu deği
şik bir yoMa... 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Ne
den geldim Saym Başkanım, onu anlatacağım. 

BAŞKAN — Hayır, 'bana niçin deminki hi
tabı kullandınız, bu mesele dolayısiyle söyliye-
cckleriniz varsa, söylersiniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sizin 
sebebolduğunuz hâdiseyi 'anlatmak için kendi
mi savunmalıyım, başka türlü ibir savunma yo
lu var mı ? 

BAŞKAN — Hayır efendim, esasa giremez
siniz. Değişik bir yolla Heyeti Umumiyede mü-
-zakere etme yolunu açmış olursunuz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Neden 
bu kürsüye ıgeldim, 'bunu söyliyeceğim tabii. 

BAŞKAN — Bana hitabettiğiniz cümle hak
kında konuşacaksınız, (bu yolda Heyeti Umumi
ye huzurunda ıb oyanda bulunacaksınız. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, siz iburada hem kalkacaksınız bir 

.partinin lideri hakkında, onun söylediği söale-

rin yalan olduğunu ıgûıya onun iftira 'ettiği mâ
nasına lâf Siöyliyeceksiniz, ondan sonra da o 
partinin temsilcilerine, iburada gerçeğin sizin 
söylediğiniz gibi olmadığını söylemelerine mü
saade efaniyeeeksiniz. Ondan sonra da biz söz 
istiyoruz, diyen oldu mu, hakaret ediyorsunuz, 
Meclisten dışarı çıkarmak cezası vermek lâzı/m-
gelir gibi, birtakım tehditlerle bizi konuştur-
mıyacaksınız. Bunun hukuık neresinde, ıman-
tıık neresinde, Parlâmento adabı bu davranı
şın neresinde Sayın Başkanım? Müsaade buyu
run anlatayım. 

BAŞKAN — Esası anlatmanıza müsaade et
miyeceğim. Bu «iftira ediyorsunuz» sözü üze
rinde konuşacaksınız. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet, 
iftirayı ortaya koyacağım. 

Bir Başkanlık Divanı kararı allınmış, bu ka
rarın başında Saym Başkan; tahkikatı yöne
ten Saym Başikan, tahkikatı yönetmek üzere 
İdare Âmirini tâyin ıeden Sayın Başkan, sonra 
bu karara ait bütün dosyayı tekemmül ettiren 
yine Sayın Başkan. Bir Ikarar geliyor, kararın 
birtakım fkaranlık yönleri vardır, Başkanlık Di
vanı üyelerinin o karanlık tarafından haberi 
yoktur. Sayın Başkan içyüzünü bildiği halde, 
Başkanlık Divanını da bugünkü okuduğu şekil
de bir karar vermeye sevk ediyor ve bu karar 
da Millet Partisine ve onun Başkanına iftira 
mahiyetinde 'oluyor. Bu iftiranın neden yapıl
dığını ve gerçeğin ne olduğunu biz burada an
latmaya mecburuz. Onun için size, iftira yapı
yorsunuz dedik. Kararınızın hakikatle bir alâ
kası da yolktur. O bakımdan müsaade ederseniz 
anlaşalım ve io zaman sizin iftira ettiğiniz ger
çeği meydana çıksın. 

BAŞKAN — Saym Erdemir. bu meselede 
bir gerçeğin ortaya çıkması sizin bildiğiniz ve 
bizim bilmediğimiz bâzı delillerle mümkün ola
cak ise, lütfen bunları Başıkanlık Divanına ve
riniz. Bunlar da tetkik 'edilecektir. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Başkanlık Divanı bir karar almıştır. 
Bu İkararı Meclise okuyor, Meclisin bilgisine 
sunuyor ve Meclis üyelerinin önüne de, bu ka
rar halkkında mütalâa serd 'ötmemeleri gibi bir 
duvar çekiliyor. 
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Bu, şimdiye kadar teessüs etmiş teamülle, 
şimdiye kadar (Başkanlık Divanı kararlarının 
(müzakeresinde tutulan yolla bağdaşan bir tu
tum ımudur Saym Başkanım? 

Şimdiye kadar sizin anlayışınızla, Başkan-
vekilliğintfızden bugüne kadar geçen tatbikatı
nızla bağdaşmıyan bir yolu, acaba neden tut
tunuz? Her fhalde bizim bildiğimiz, sizin de 
'korktuğunuz bir nokta vardır. Onu saklamak 
çabanız vardır. Müsaade ediniz de anlatayım. 
(A. P. ısı rai arından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, kıomuş mamızı 
lütfen bitiriniz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet 
arkadaşlar, Saym Başbakanın konuşması; Mec
lis im omurlarına her halde „ memurlar kendili
ğinden yapmadı, emi]' venilmeık suretiyle tah
rif ettirildi. Bizim bu tahrif edilmiş... 

BAŞKAN — Esasa girilmeyiniz Saym Erde
mir. Esasa gelmeyin iz. (M. P. sırasından gü
rültüler) 

İSMAİL HAKKİ AKDOĞAN (Yoızıgat) — 
'Müdafaa Ibaklkmı taihdMemezsimiz. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Müsa
ade- buyurunuz... 

BAŞKAN —: Efendim 'esasa gimmeyiniz. Esa
sa 'girdiğiniz takdirde sözünüzü keseceğim Sa
yın Erdemir. Çünkü savunma bu. Başbakana 
siz resmen beyanda bulundunuz, hakaret etti
niz. Bu yöndeki müdafaanızı yapacaksınız. Mü
dafaa başka... Yeni lilthamlara vesile olamazsı-
nız. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Haka
ret kastı ortada yoktur. Siz böyle telâkki et-
ımak istiyorsunuz, düşüncenize de diyeceğim 
yoktur, ancak... 

BAŞKAN — Hakaret kastımda .olmadığını
zı ifade ©diniz sarahaten. 

MEMDUH ERDEMİR (Devanda) — Bu
rada hakikat şudur; Başkanın okuduğu karar, 
(Millet Partisine ve onun temsilcilerine iftira
dır. Çünkü bu liftim, gerçek söylenilmediğine 
göre kasıtlı bir iftiradır. Bu iftiranın ispat 
'edilmesi için söz istedik, vermediniz. O zaman 
bizde sizin iftira ettiğiniz kanaati tam mâna-
siyle kesinleşti. Söylemek istediğimiz bu idi. 
Biz şartlı olarak söyledik. Söz verseydiniz, ko-
nuştursaydmız, her halde bizim size bu şekilde 
'hitabetmemize lüzum ve sebep 'kalamazdı. Siz 

kalkıyorsunuz, söz vermiyorsunuz, konuştur
mak istemiyorsunuz ve ondan sonra da Meclis 
sin memurlarınım teknik elemanlarının efkârı 
umumiye nezdinde daha fazıla zan altında bu
lundurulması yolunu açmıyacağıım gibi, sudan 
bir bahane ile meseleyi kapatmak istiyorsunuz. 
Bu suretle kendi günahlarınızı örtmek istiyor
sunuz, Saym Başkanım, Meclisin bilmesi lâ-
zıımgelem nokta budur. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Tamam ;ef emdim, tamam. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muh

teremi arikadaşlar, elimizde iki tane zabıt var... 
BAŞKAN — Esası anlatmamıza müsaade et

miyorum. Elinizdeki ızaibtı Başkanlık Divanına 
verebilirdiniz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — İftira
yı söylüyorum, iftirayı. 

BAŞKAN — Müsaade etmiyorum Saym Er
demir. Esası anlatamazsınız. Elinizde zabıt varsa 
Riyaset Divanında sizi temsil eden bir üye vardı, 
onun vasıtasiyle bu zaptı verebilirdiniz. Yazılmış 
yazılara cevap verilebilirdi. Çok rica ederim, 
esasa giremezsiniz. Başkanlığa yaptığınız haka
ret yolunda müdafaanızı yapacaksınız. 

(Hatibin konuşmasına mâni olmak üzere hi
tabet kürsüsündeki mikrofonun cereyanı Başkan 
tarafından kesildi.) 

MEHDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Mikro
fonu acar mısınız? 

BAŞKAN — Sadece sadet dâhilinde konuştu
ğunuz takdirde. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sadet 
dâhilinde konuşuyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun konuşun. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; Başkam diyor ki, bama iftira edi
yorsunuz, dediniz, bunu ispat ediniz. 

BAŞKAN — İspat edin demiyorum, bu sö
zünüz dolayısiyle müdafaanızı yapımız diyorum. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — O hai
lle iftirayı ispat edersem müdafaamı yapmış ola
cağım, sizim iftira ettiğimiz meydana çıkacak, is
pat edemezsem ceza vereceksiniz. (M. P. sırala
rından, alkışlar.) İftirayı ispat edeceğim, müsaa
de buyurun. İzin verirseniz iftirayı ispat edece-

.ğim, sizim iftira ettiğinizi ispat edeceğim. İftira 
yoktur diye ceza vermenin metodu da ilk devir
lerde kaldı. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın Erdemir; mesele vuzuha 
kavuşmuştur. Sözünüze devam etmeyiniz lütfen. 
Sözünüzü kesiyorum. İftira ettiniz sözünde İs
rar ediyorsunuz. Üstelik bunu ispat etmeye kal
kışacağınızı söylüyorsunuz. Mesele bitmiştir. Bu 
bir müdafaa değil, iddiaya devamdır. İkinci de
fa ihtar ettim. (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Son 
sözümü söyliyeyim. 

BAŞKAN — Son sözünüzü söyleyiniz. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Son 

sözüm muhterem arkadaşlar; hepinizin önünde 
Sayın Başkan mağlûbolmuştur... İftirayı ispat et
tirmemek suretiyle iftira ettiğini bizzat ispat et
miştir. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, üze
rinde konuşulan... 

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkan; müdafaa hakkı ihlâl edilmiştir. 
M. P. olarak salonu terk ediyoruz. 

(M. P. üyeleri salonu toptan terk ettiler.), 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar; rica ederim, lüt
fen yerinize oturunuz. Siz konuşmanızı bitirdi
niz. Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetinize 
biraz evvel okuduğumuz karar, Başkanın kararı 
değildir, Başkanlık Divanının kararıdır. Bu hu
susta, kararda, teferruatı ile tahkikatın nasıl ya
pıldığı yazılıdır. 

Biraz evvel Sayın Memduh Erdemir huzuru
nuzda hepinizin duyduğu şekilde, Başkanlığa 
hitaben; iftira ediyorsunuz, demiştir. Bu sözü 
Başkanlık hakaret telâkki etmiştir. İçtüzüğün 
188 nci maddesinde mündemiç bir husus gere
ğince Sayın Memduh Erdemir'in bir birleşim 
Meclisten dışarı çıkarılması hususunu oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri) Ve bu birleşim Meclisten çıkarılmasına 
karar verilmiştir. (C. H. P. si sıralarından «mü
dafaasız» sesleri.) 

RUHİ SOYER (Niğde) — Müdafaasız. Yap
tığınız yanlış Başkanım!.. 

3. — Başkanlığın; kabarık bir yekûn teşkil 
etmesi sebebiyle soruların Çarşamba günleri sa
at 17 den sonra görüşülmesi hakkında sunuşu. 

BAŞKAN — Muhterem arakdaşlarım; Baş
kanlık olarak Yüce Heyetinize bir sunuşumuz 
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daha vardır. Bugün bastırdığımız Meclis günde
minde 340 sözlü soru vardır. Sayın Üyeler tara
fından geçen içtima yılında verilmiş ve bu içtima 
yılında verilmiş olan sözlü sorular epeyce bir ye
kûn tutmaktadır. Bundan evvelki içtima yılla
rında olduğu gibi, haftada bir gün Çarşamba gü
nü sat 17 den sonra zamanlınızın sözlü sofulara 
ayrılması hem bu sözlü soruların görüşülme im
kânını hazırlar, hem de Meclis araştırması, genel 
görüşme suretiyle bâzı konuların ele alınması gibi 
hususlara sebebiyet vermemiş olur mülâhazasiy-' 
le haftada bir gün, Çarşamba günü saat 17 den 
sonra sözlü soru... 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Usul hakkın
da söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem Baş

kan, Sayın üyeler; getirilen teklif geçen senede 
uyguladığımız bir usuldür. Yalnız geçen yıl bu
nun bir malhzurunu gördük. Nitekim kaim gün
dem bunun anlamını ortaya koyuyor. Yani bu, 
haftada bir gün, Çarşamba günü saat 17 den son
ra sözlü soruların görüşülmesi iyi, fakat yetersiz
dir. Bundan dolayı gerçekten Hükümete yararlı 
olacak, efkârı umumiyeyi aydınlatacak ve Hükü
metin zamanında tedbir almasını sağlıyacak bu 
sözlü soruların büyük bir kısmı bu dar zaman
da görüşülememektedir. Bundan dolayı çarşamba 
günleri saat 17 den sonra değil, Çarşamba gün
lerinin yalnız sözüü sorulara tahsisinin yerinde 
olacağı kanaatindeyim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Hat
tâ bir ayrı gün. Bugün dâhil mi Sayın Baş
kan? 

iBAŞKAN — Şayet Heyeti Umumiye kaibul 
ederse önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 
devam edeceğiz efendim. 

Mulhtereım arkadaşlar; sayın arkadaşımız usul 
hakkında söz aldılar, fakat yeni bir teklifle gel
diler. Teklifleri de; Çarşamba günleri bütün gü
nü sözilü sorulara ayıralım şeklindedir. Yüce He
yetiniz hangisini makbul telâkki ederse o tatbik 
edilecektir. 

Evvelâ, bizim teklif ettiğimiz şekle aykırı ol
ması hasebiyle Sayın Reşit Ülker'in teklifini oyu
muza sunacağım; yani Çarşamba günkü Birleşi
min tamamının sözlü sorulara hasredilmesi şek
linde bir tatbikat yapılması istenmektedir. 

Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Şu halde önümüzdeki hafta Çarşamba günün
den itibaren bu tatbikatı yapacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususta daha 
tasvibinizi rica edeceğiz. Elimizde 340 aded ve
rilmiş. bulunan sözlü soru vardır. Her sözlü so
ru günü anealk 50 sözlü soru görüşme imkânımız 
vardır. Her defasında bunları yeniden basmak 
ve kâğıt isrnfmı önlemek kaygusuyle, biz de 50 
ısözlü soru basmayı düşünüyoruz. Bittikten sonra, 
ikinci Çarşamba geldiği zaman yine 50 ye ib
lâğ ötmek suretiyle bunu devam ettirmeyi düşü
nüyoruz. Ancak bu hususu tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaıbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 50 şer, 50 şer basılacaktır. 

4. — Mîllet, Meclisi C. TL P. Grup Başkan-
velcili Turhan Feyzioğlu ile Hilmi tncesulu'nun 
evvelce sunmuş oldukları petrol konusu ile ilgili 
16 . 11 . 1966 tarihli Meclis araştırması öner
gesine aynı konu ile ilgili üç hususun eklenmesi
ne dair önergesi (10/8) 
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I ki iki hususun da görev olarak verilmesi. 
C. II. P. Grup 
Başkanvelciü 

Kayseri Milletvekili Çorum Milletvekili 
Tu rıh an Feyzioğlu Hilmi İncesulu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; daha 
evvel ıttıflanıza arz edilmiş olan ve Cumhuriyet 
Halle Partisi Meclis Grup Başkan vekilleri Tur
han Feyzioğlu ve Hilmi İncesulu tarafından ve
rilen petrol konusundaki araştırmaya iki ayrı 
önerge ile ilâve yapılmak istenmektedir. Esas 
önerge sahiplerinin kendi önergelerine bir ilâve 
yapmaları haklarıdır. Ancak bir başka grup ta
rafından verilen bu önergenin, önerge sahipleri 
tarafından ka,bu! edilip edilmediğini öğrenmek 
istiyorum. 

Önerge sahipleri bu ilâvenin yapılmasını uy
gun buluyorlar .mı efendim? Adalet Partisi Gru-
pu tarafından verilmiş bu hususu uygun bulu
yor mu? Sizin önergenize ilâve çünkü. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başkan; Meclis araştırmasının belli konular
da, olması lâzımdır. Genişletme arzusunu son de
rece yerinde ve faydalı bulduğumuz için, daha 
evvel ve verdiğimiz konulara ilâveten, Petrol Ka
nunu değişikliği ve petrol fiyatları ile ilgili ka
lemlerin ilâvesini istedik. Çok daha iyi olurdu, 
a .ricada şiarımız, sarih olarak incelenmesini istedik
leri hangi cephesi varsa problemin, onu söylerler
se bizim için iltihak daha kolay olur. 

BAŞKAN — Önerge okundu efendim. 
TURHAN FEYZtOfiLU (Kayseri) — öner

gemiz bu ihtiyacı karşılayacak haldedir. Yani 
vuzuh verirlerse; genel petrol politikası içinde 
hangi kalemlerin incelenmesi lâzımgeldiğini söy
lerlerse daha. faydalı olur. Bu şekilde iltihak ede
riz. 

BAŞKAN — İltihak ediyorsunuz. Esasen 
önerge okunmuştu. Önerge sahipleri iltihak edi
yor. Şu halde üçü birlikte müzakere edilecektir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; gündemimizin 
üçüncü, beşinci, altıncı sırasındaki iş aynı husu
sa taallûk ettiğinden müştereken ve tevhiden mü
zakere edilecektir. 

5. — Erzurum milletvekilleri Nihat Diler ve 
Gıyasettin Karaca ile iki arkadaşının, deprem 
bölgesinde bilgi edinilmek üzere kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçi
mi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, geçen 
birleşimde ıttılanıza arz edilmiş olan bir Meclis 
araştırması ve bir genel görüşme önergesi vardı. 
Ayrıca, Millet Meclisi Adalet Partisi Grup Baş-
kanvekilleri tarafından verilen ve daha evvel Mec
lis araştırması istiyen bir önergeye bâzı ilâveler 
ya,pitinasını derpiş eden önergeyle, Millet Meclisi 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri 
tarafından verilen ve sözü geçen önergeye bâzı 
ilâveler yapılmasını istiyen iki ek önerge daha 
verilim iştir. Bunlardan Millet Meclisi Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu Başkanvekilleri Turhan Fey
zioğlu ve Hilmi incesulu tarafından verilmiş olan 
önerge •okunmamıştır. Bunu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Petrol konusu ile ilgili olarak sunduğumuz 

önergeye aşağıdaki hususların, eklenmesini arz 
ve rica ederiz. 

a) Ham petrol ithal fiyaitlariyle dünya pet
rol fiyatlarının ve ithal edilen petrolde daha faz
la fiyat indirimi sağlama imkânlarının ve ham 
petrolün taşınmasında millî menfaatlere en uy
gun yolun araştırılması; 

b) Petrol Kanununun bugünkü ihtiyaçlara 
ve millî menfaatlere aykırı hükümlerinin düzel
tilmesi yolunda gerekli incelemenin yapılması. 

e) Kurulacak komisyona boru hattı ve rafi
nerilerin genişletilmesi konusu yanında, yukarda-
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6. — Bâzı komisyonlardaki açıklara üye se
çimi. 

BAŞKAN — Bu iki seçimin birlikte yapılma
sı hususunu oyunuza sunuyorum: Kaibuıl edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki seçim için ayrı ayrı tasnif heyetti seçi
yoruz. 

Araştırma Komisyonu için: Salbri özcan? 
Burada. 

Oevat Odyakmaz?.. Yok. 
Sayın İhsan Kabadayı?. Yok. 
Sayın Ruhi Soyer?.. Burada. 
Sayın Ali Turanlı?.. Yok. 
Sayın Mustafa Uyar?.. Burada. 
Mustafa Uyar, Ruhi Soyer, Sabri özcan San. 

Bu arkadaşlarımız, Araştırma Komisyonu için 
yapılacak seçimin tasnif heyetine seçilmişlerdir. 

Komisyonlardaki münhal üyeliklere ait yapı
lacak seçim için tasnif heyetini seçiyoruz: 

Sayın Ahmet Demiray? Yok. 
Sayın Mehmet Salih Baydil? Yok. 
Sayın Muammer Dirik?.. Burada. 
Sayın Hamit Fendoğlu? Yok. 
Saıym Kâmil özsarıyıidız? Yok. 
Sayın ihsan Ataöv? Burada. 
Saym Abdülıbari Akdoğan? Burada. 
Abdülbari Akdoğan, Muammer Dirik ve İh

san Ataöv arkadaşlarımız ikinci tasnif heyetine 
seçilmişlerdir. 

Hangi seçim çevresinden başlanacağını anla
mak için kur'a çekiyoruz: Kocaeli. Kocaeli 'nden 
itibaren oylamaya başlıyoruz. 

Efendim, Adalet Partisi, Dilekçe Karma Ko
misyonuna aday vermemiştir, şimdi bir isim söy
leyebilir misiniz? 

HÜSAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan) — 
Dilekçe Karma Komisyonu adayları sadece Dilekçe 
Komisyonunda çalışacaklardır. Tetkik edip yeni
den bir isim bildirmek imkânını bulduğumuz tak
dirde derhal takdim edeceğiz. 

BAŞKAN — Şimdi isim verilmiyor, bu şekil
de seçim yapılacak. 

Kocaeli'nden başlıyoruz. 
(Kocaeli Milletvekillerinden başlanarak oylar 

toplandı) 
BAŞKAN — Oylarını kullanmamış olan ar

kadaşlar acele etsinler. 

Oylarını kullanmıyan başka arkadaşımız var 
mı? 

Nisaibolmazısa Meclisi kapatmak zarureti var
dır. Lütfen grup idarecileri dışarda bulunup da 
oylamaya katılmamış olan arkadaşları teşvik et
sinler. 

Oyunu kullanmamış başka arkadaşımız var 
mı? Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif Heyetine se
çilen arkadaşlarımız lütfen yerlerini alsınlar. 

Muhterem arkadaşlar; başkan, başkanvekilleri, 
sözcü, kâtip seçimini taımamlıyamıyan komisyon
ların isimlerini bir kere daha okuyorum: 

İçişleri, İmar ve İskân, Dilekçe, Kitaplık, Sa
yıştay ve Ulaştırma. 

Bu komisyonlar başkan, başkanvekili, sözcü, 
ve kâtip, üye seçimlerini yapamamışlardır. («İç
işleri yaptı», sesleri) Bize intikal etmedi. 

Şu halde İmar ve İskân, Dilekçe, Kitaplık ve 
Sayıştay Komisyonları yarınki Perşembe günü sa
at 10 da, Ulaştırma Komisyonu da 11 de toplan
tıya davet edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tasnif Heyetinin 
tutanaklarını okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlara yapılan üye seçimine katılan

ların sayısı (188) olup iştirak nisabı olmadığın
dan oyların ayırımına geçilmemiştir. 

Arz olunur. 
Manisa Antalya 

Muammer Dirik İhsan Ataöv 
Ağrı 

Abdüllbâri Akdoğan 
Yüksek Başkanlığa 

Araştırma Komisyonu üyeliğine yapılan seçi
me katılanların sayısı (186) olup, iştirak nisabı 
olmadığından oyların ayrılmasına .geçilmemiştir. 

Arz olunur. 

Gümüşane Niğde 
Sabri Özcan San Ruhi Soyer 

İzmir 
Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Müzakere nisabı kalmadığından 25 Kasım 

1966 Cuma günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,10 
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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
.1. — Erzurum millefcvoküleri Nihat Diler ve 

Gıyas'ettin Karaca ile iki arkadaşının, deprem 
bölgesinde bilgi edinilmek üzere kurulması- 'ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

2. — Bâzı komisyonlardaki açıklara üye se
çimi. 

3. — C. H. P. Meclis Grup/u Başkaıiıvekilleri 
Turhan Feyzioğlıı ve Hilmi îneesulu'nırn, pet
rol boru hattının kurulacak "bir şirkete devre
dileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 oranında 
özel kişilere satılmiası ve Ipraş ve Ataş raf in eri
llerin in genişletilm'eısıine izin verilmesi konuların
da inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince «bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi. (10/6) 

4. — Hak/kâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
Anayasamızın kabul ettiği temel haklar ve hür
riyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde, kanunların uygulanmasında Hü
kümetçe izlenen politiıka üzerinde Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince 'bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/23) 

5. — Millet Meclisi A. P. Grup Başkanve-
killeri Aydın Yalçın ve Hüsamettin Aatabeyli'-
rıin, C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkanlığı
nın .16 . 11 . 1966 tarihli önergesinde istemiş 
oldnğıı Meclis araştırmıasına genel petrol po
litikamızın incelenmesi hususunun da ithal edil
mesi hakkındaki önergesi. (10/7) 

6. — Millet Meclisi C. H. P. Grup Başkan-
'veklli Turhan Feyzioğlıı ile Hilmi încesulıı'nun, 
evvelce sunmuş oldukları petrol konusu ile il
gili 1)6 . 11 . 1966 tarihli Meclis 'araştırması 
önergesine aynı konu ile ilgili üç. hususun eklen
mesine dair önergesi (10/8) 
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B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
tŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

Am'erika 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) 

2. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzuıı-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşamba Fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasanın, tarım ürünlerinin ve tarımla uğraşan
ların emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup olmadığı
na dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/81) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecen yıllarda liselerden ımezun olup da üni
versite ve yüksek okullara giretmiyenlerin du
rumları nazara alınarak ne gi!bi tedbir düşünül
düğüne dair Millî Eğitim Balkanından sözlü so
rusu (6/85) 

4. — 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) 

5. — 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) 

6. •— 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) 

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

8. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının 'mon
taj isinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
I > a ka n ı n d a n söz] ü sorusu (6/117) 

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

10. — Kırşehir Milletvekili Meınıduh 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) 

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

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

13. -— Aydın Milletvekili Nabit Mcnteşe'-
nin, Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/323) 

14. —- Sivas Milletvekili Riyasettin Dnman'-
ın, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç ad e d köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

15. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'm. Sivas ilinin turizm 'bölgeleri içerisine 
alınımış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

16. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
naıı'm, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 

Bütçe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü -sorusu (6/126) 

17. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'm, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı 
köylerine 1965 yılında kaç Km. köy yolu ya
pıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar köy 
yolu yapılacağına dair Köy işleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/127) 

18. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ııı, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer»1 kö
mür sahası içinde bir termik santrali kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Barbakan
dan söz!ü sorusu (6/128) 

19. _ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde Öğretmen Okulu binasının inşasına, se
nesi içinde başlatılmaması sebe'bine dair Bayın
dırlık ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü so
rusu (6/129) 

20. — 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) 

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

22. — 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) 

23. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga'-
nın, hedelsiz 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) 

24. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga'-
mn, 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) 

25. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga'-
ııııı, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü-



nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/135) 

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

27. — 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 Balkanından sözlü so
rusu (6/137) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, .maden oca'klarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/138) 

29. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmseine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına da'ir Devlet Balkanımdan sözlü 
sorusu (6/139) 

30. — 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) 

31. — 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) 

32. — Sivas Milletvekili Kâzımı 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) 

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

3 — 
34. — 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 Balkanından sözlü sorusu (6/144) 

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

36. — Kastamonu Milletvekili S a ibra Kes-
kin'in, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar 
mücadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması 
hususunun düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

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

38. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yözıgat'ta bir bira falbrdkası kurulması konu
sunun hangi tarihte ele alındığına dair Güm
rük ve Tekel Balkanından sözlü sorusu (6/149) 

39. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nııı, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gi
bi tedbirler alındığına dair Tarım Balkanından 
sözlü sorusu (6/150) 

40. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiylc Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izıinli olarak gelen işçilerimizin 
gümrükte allıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi 
konusunda bir imkân düşünülüp düşünülme
diğine dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/151) 

41. — Mardin Milletvekili Naamıi Oğuz'un, 
her türlü amlbalâjı açılmamış kaçak eşya ve 
hattı gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sö.zlü sorusu. 
(6/152) 



42. — Corum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'niıı, Çorum'da inşa edilmekte olan Sos
yal Sigortalar Dispanseri binasının, 'birinci 
katının dispanseri, diğer katların işhanı olaca
ğının doğru olup olmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü ısorusu (6/153) 

43. -— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yücc'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kııkıdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/1.54) 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'iıı,-
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Hara
zan ve 'Memaıı kaplıcalarının turistAk ehemmi
yetinin tespit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/155) 

45. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'irı, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesin
de vukuı'bulan zelzeleden evleri zarar gören va
tandaşlara yardım faslından bir ödenek ayrı
lıp ayrılmadığına dair İmar ve İskân Baka
nından sözlü sorusu (6/156) 

46. —• Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâ
keti dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir 
olacak şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar 
meskene kavuşmaları için ne ,gibi tedbirler 
alındığına dair İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/1.57) 

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

48. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT 
Kurumu Genel Müdürlüğüne, Başbakan tara
fından yapılan Ibasm toplantısının, radyolarda 
aynen yayınlanmasını emretme yetkisinin olup 
«olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/159) 

49. — Manisa Milletvekili Muammer Ddrik'-
in, İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene eıvvel, ye-
diyüz yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve 
çocuk hastalıkları hastanesinin hizmete açıl
masına kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık 
ve 'Sosyal Yardım Bakanından sözlü Korusu. 
(6/160) 

50. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
Dünya .tarihime Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tohdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından «sözlü sorusu (6/161) 

51. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, genel ahlâka aykırı olan resimleri basan 
ve yayan gazete ve mecmuaların kontrolünün 
ne şekilde ve kimler tarafından yapıldığına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/162) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Tanık Ziya 
E kinci'ıııin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel vee işletme tesisinin 
yaptırılmış «olup olmadığına dair ıSağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü s>msu 
(6/163) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Fkinei'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai (kredi haillerinin, günün ih
tiyaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi 
için ne düşünüldüğüne daıir Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sölzü sorusu (6/164) 

54. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri eliyle «atılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından .sözlü sorusu (6/165) 

55. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalı'-
oğlu'nun, Türkiye Millî Talebe Federasyonu
na, Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rus
ya'dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
içişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/166) 

56. — Antalya Milletvekili İhsan Ataüv'üu, 
isor yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talabin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

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

58. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra yoliylc satışa çıkarılan 
Rasim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 



bulunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalış
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

59. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığı
na dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/170) 

60. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler alındığına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/1.71) 

61. — İçel Milletvekili İsmail Oatal-oğlu'-
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

62. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan „ küçük 
çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hak
kında ne düşünüldüğüne 'dair Barbakandan 
sözlü sorusu (6/173) 

63. — EskişeÜıir Milletvekili Şevket Assbıız-
oğlıı'ımn, Eakişoihir'm Mihalıççık ilçesi Bey-
liıkahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el 
çektirilmesini icabettiren hâdisenin ne oldu
ğun dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/174) 

64. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asibuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine 'bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

65. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söy
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emri
ne alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

66. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesibit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

67. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
'bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

68. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
İsrail ve Hollanda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddemin ithalinim zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

69. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözdü so
rusu (6/180)-

70. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykaım'ın Amerika'da tanıtılması için 
'bir karar alınıp alınmadığına dair Turizmi ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

7.1. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözdü so
rusu 06/182) 

72. — Manisa Milletvekili Sami Biıuicioğlu'-
nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So>-
ma'da yaptırılan işıçd blok evlerinin, 5 seneden 
beri gayesine talhsis edilmemesi seihebine daıir 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

73. — Kars Milletvekili Âdil Kurted'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sü
tü işlemek ve değerlendirmek için, ınemdeke-
tin hangi stratejik 'bölgelerinde örnek tesisler 
kurmuş olduğuna dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (-6/184) 

74. — Kars Milletvekili Âdil Kurted'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasa'ba ve köylerin adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(.6/185) 

75. — Kars Milletvekili Âdil Kurted'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtılma taıbi tutula
cak arazti miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

76. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/187)' 

77. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
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ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (16/I88) 

78. — Hatay Milletvekili Yahya Kanfbto-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadı gına dair Başbakandan sözlü soru
su. (ti/189) 

79. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu ('6/190) 

80. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğilu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılımıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/1911) 

81. — Manisa Milletvekili Sami Bimicioğlu'-
ııun servet transferi yoliyle memleketimize no 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rini n kimlere verildiğine dair sözlü soru öner-
ıgesi, Ticaret ve Maliye bakamlarından söızlü 
sorusu. (G/192) 

82. — Nevşehir Milletvekili Salâıhaittin Hak
kı Esatıoğlu'nun Hükümetin güvem oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan söızilü sorusu (6/193) 

83. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de 
sosyal konularda ne kadar yalbancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından söızilü sorusu (6/194) 

84. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfeit ve sel baskınları sonucunda ine 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardıım 
yapıldığına dair, Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışıma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

85. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşelhıir ilçesinde, bir adliye biinıaısı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

86. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlariindan 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu

güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanımdan sözlü sorusu. 
(6/197) 

87. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/198) 

88. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'un, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmdiğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

89. — Van Milletvekili Saılih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alumı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

90. — Van Milletvekilli Salih Yıldız'ın Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/201) 

91. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurıt'-
un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından söızlü sorusu (6/202) 

92. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulun'an Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu-> 
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma B akanlarından 
sözlü Sorusu (6/203)' 

98. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin 'edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü. sorusu (6/204) 

94. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Çaıl-
dıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yolun 
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/205) 

95. — Sinop Milletvekili Niyazi Öagüç'ün, 
Denizli'nin Pamuikkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda nıe düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

96. — Adana Milletvekili Kemal Sarıilbra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin aınakolu ile Sav-
run, Sunlbas adını taşıyan kolları ve Kozan'ın, 
Kilıgen ve DeMçay suları üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj vo 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuma dair 
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Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu ('6/207) 

97. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
•girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerim memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne ol
duğuna ve hangi maden alanları için verilmiş 
bulunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/208) 

98. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir 
gibi -büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı 
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir edilip 
satışı yapılan yaibancı menşeli malların, mem
leketimizle hangi yoldan ithal edilmekte oldu
ğuna dair Adaleit ve Ticaret Bakanlarından 
•sözlü .sorusu (ı6/209) 

99. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, eski İstanlbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu ('6/210)' 

100. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
cr'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına da
ir Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(İ6/2İİİ): 

101. — Manisa Milletvekili Sami Bdnicioğ-
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
feli bir öğretımeniın, derişte talebelerine Allah 
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından södıü sorusu ('6/212) 

102. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, ıson defa Birleşmiş Milletler As-
saımıblesi tarafından verilen kararın her hangi 
bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu ('6/213) 

103. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasıizoğ-
lu'nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı 
olarak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım afazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/214) 

104. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu (6/215) 

105. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline İstanbul A. 1*. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebobolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/216) 

106. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık bakanlarından sö^lü sorusu (6/217) 

107. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksacliyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/218) 

108. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. Üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/219) 

109. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji^ ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

110. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/221) 

111. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/222) 

112. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
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Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/223) 

113. —• Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10 - 12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru
su (6/224) 

114. —• Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdürlüğü 
ihdasının düşünülmekte olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/225) 

115. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/226) 

116. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Bcyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/227) 

117. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Bölge 
Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Balka
nından sözlü sorusu (6/228) 

1.18. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyeceiğnc dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/229) 

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının •düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/230) 

120. — Van Milletvekili Mchmöt Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/231) 

121. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanımdan sözlü sorusu (6/232) 

122. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 

yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/233) 

123. — Kırşehir Milletvekili Memdulı Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları töhdi-
dedcıı Adalet Partili Milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakamından 
sözlü sorusu (6/234) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

125. — İstanbul Milletvekili Osman Üzer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Aliıbey Barajı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/236) 

126. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın Adana'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

127. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

128. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çuko'birlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nis'betindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

129. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
ın, VanVla bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

130. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

131. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Iloşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

132. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok-



sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

133. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına da
ir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu. (6/244) 

134. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol'yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakamından sözlü sorusu. (6/245) 

135. — Van Milletvekili M. Salih Yıldı-z'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşasının programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/246) 

136. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları ko
nusunda, mevcut mevzuata göre, alınması ge-
rdkli tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna da
ir, Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

137. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ıın, Çankırı'nın Şabamözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

138. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmeımesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

139. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

140. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'mm merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitimi Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

141. — Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal »bu

lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

142. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) 

143. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'im^ 
10 Ekim 1965 tarihin'den bu yana kaç vali, kay-
mı akanı ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

144. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya'da ortaokula dayalı bir karıma, 
ya da kız ilıköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255) 

145. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerimden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy, Kırklareli, Pmar
lı işar, Vize ve Saray'dan İstaribul'a ulaşan tu
ristik yolun biran önce yapılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair, Tturizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/256) 

146. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tat
bikatında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/257) 

147. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levenlt 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

148. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebiıoğ-
lu'nun, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbıt edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

149. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüoe'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kaç 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

150. — Urfa Milleltvekili Behice Hatko (.Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un kuze
yinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağının, 
Türkiye'de, hangi hava alanından kalkınış oldu-
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ğuna dair, Barbakandan sözlü sorusu (6/261) 

151. — Manisa Milletvekili Sami Biniciloğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığım çürümeye terk •edildiği hakkındaki neş
riyata ve fındık ihracat politikasına dair, Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

152. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. C. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel müdür
le rinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/263) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal 'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/264) 

154. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
no zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

155. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sapanca - Arif iye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarımdan sözlü sorusu (6/266) 

156. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına, dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

157. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanca'da Vakıflar G>enel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözdü sorusu (6/268) 

158. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Balkanından sözlü sorusu (6/269) 

159. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ım, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/270) 

160. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da bir Adliye sarayı yapılmasının düşü

nülüp düşünülmediğine dair Adalet Balkanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

16.1. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Saımsun'da şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

162. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakamından 
sözlü sorusu (6/273) 

163. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin yeni
den göreve atanmış olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

164. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/275) 

165. — Trabzon Millctvdkili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trafbzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - istan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Baş/bakan ve Ulaştırma 
Bakanından sö̂ zlü sorusu (6/276) 

166. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
imam kadrolarının dağıtımımda önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden nöden ayrılmmış olduğuna dair Devlet 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/277) 

167. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra Ba
kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

168. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
lkanından sözlü sorusu (6/279) 

169. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
.arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş ol
duğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/280) 



170. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi
nin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun bi
linip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/281) 

17.1. — Çorum MilleStvdkili Hasau Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre dağı
tılmış olduğuna dair Dovlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/282) 

172. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
ııin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

173. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü
ney Sanayii şirkeftlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair sergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelenmiş 
bulunduğunun doğru olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/284) 

174. —• Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olan bir 
öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocuklarını 
jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğüne dair 
Barbakandan sözlü sorusu (6/285) 

175. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/286) 

176. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo
ğan'm, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/287) 

177. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyücc'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğuna 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/288) 

178. — Erzurum. Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner 
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
ı 6/28!)) 
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179. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-

yurt'un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan 
deprem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair imar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu (6/290) 

180. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Savcı ve yargıçlarca adlî işlerin görülmesinde 
kullanılan otomobil ve jeep gibi vasıtalardan 
kaçının ücretinin ödenmemiş olduğuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/291) 

.181. — Burdur Milletvekili Fethi Çclikbaş'-
ııı, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gereğince» 
çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip edilme
diğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/292) 

182. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, bir tutanak bandının tahrif edildiği ve bâzı 
önergelerin kaybedilmiş olduğu yolundaki iddia
lar üzerinde ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/293) 

183. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu-
nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası için ki
ralanan binaların kimlere aidolduğuna ve 10 se
neden beri ne miktar kira ödendiğine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/294) 

184. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Antalya Tekstil Fabrikası İşletme Şefinin vazi
fe tenzili suretiyle, Manisa, Tekstil Fabrikası İp
lik Şefliğine naklen tâyin edilmesi sebebine dair, 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/295) 

185. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Pamukkale'nin köylüler tarafından kesilen suyu
nun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/296) 

186. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 50 ya
taklı bir hastane haline getirilmesinin ne zaman 
mümkün olacağına dair, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

187. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
da kurulmasına karar verilen Sanayi Çarşısının 
yapımına ne zaman başlanılacağına dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/298) 

188. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tanı 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanından 

| sözlü sorusu (6/299) 



189. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Yan'- | 
m Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/300) 

190. — Van Milletvekili Salih Yüdız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/301) 

191. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı teinin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/302) 

192. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı -
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/303) 

193. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, Ego bölgesinde, müstahsil ve tüccar elin
de bulunan incirlerin, bozulmadan, değerlendi
rilmesi için her hangi bir tedbir alınmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/301) 

194. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emro'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/305) 

195. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine d a il* 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

196. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Sinop'un Ayancık ilçesinde kurulması lüzumlu 
görülen ve 1964 proramına ithal edilmiş olan 
Yonga Levha Fabrikasının yapımına ne zaman 
başlanacağına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/307) 

197. — Samsun Milletvekili Bahattin ITzun-
oğlu'nurı, Samsun Adalet Partisi İl. Başkanının 
Bolu ili hudutları içinde yaptığı trafik kazası ile 
ilgili olarak bir telefon görüşmesi yapılıp yapıl
madığına dair Başbakan ve İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/308) 

198. — Tokat Milletvekili Osman Sarae'm, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve felâket 
h-'-Hne gelen yığın ve samanlık yakma hâdisele- | 

I rinin önüne geçmek için ne gibi tedbirler alın
makta olduğuna dair İçişleri ve Adalet Bakanla
rından sözlü sorusu (6/309) 

199. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 
sayılı Kanunun 1. ne i maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/31.0) 

200. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın.'m, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından, sözlü sorusu (6/31.1.) 

201. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 
için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî Savunma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312) 

202. — Afyon. Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm. Güney - Doğuyu İzmir'e kısa yol
dan bağlı yan Çay - Karadul i - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp almmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/31.3) 

203. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin 
yeraltı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına clair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

204. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç aded 
ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/315) 

205. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün, içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

206. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ad ana'da 1965 yılı içinde, PTT ye ait 
telefon, teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarının 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 

207. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Afrika- ülkeleri ile ticari münasebeti erim izi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 

I (6/31 S) 
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217. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Konya'nın Erm!enek ilçesinin kalkınması için ne 
gibi tedbirler alınmış olduğuna dair Tarım., Sa
nayi, E mor j i ve Talbiî Kaymaklar Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/328) 

218. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya köy yollarının yanımı için eksik ayrılan 
ödeneğin nasıl telâfi .edileceğine dair, Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/329) 

219. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
İller Bankasının 19 . 4 . 1966 tarihindeki yıllık 
Grenci Kurul toplantısımdan, önceden hazırlıklı ol
dukları intibaını veren, bâzı delegelerin olaylar 
yarattığı rivayetinin doğru olup olmadığına dair, 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/330) 

220 Aydın Milletvekili M. Kemal Vılmaz'-
ın, Ege'nin bâzı yerlerinde, tütün ekicilerinin 
malını birkaç liralık kaparo karşılığında kapa
tıp ve sonra bir daha görünmıiyen alıcı fi ı MU ta
lar yüzünden zarar gören ekicilerin zararına 
mâni olacak tedbirlerin neden alınmadığına 
dair Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/331) 

221. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğiu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, 'büyük mille
tlimizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

222. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamıiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
ba.şlıyaeağma ve bava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma [la
ka n m dan sözlü so rusıı. (6/333) 

223. — Adama Milletvekili Kemal Sarılbra-
himoğlu'nun, verilmiş olan gensoru önergeleri 
görüşülüp neticelemdirilinceye kadar her hanigi 
bir tasanı veya teklifi gündeme almamak sure
tiyle Anayasanın 89 ncu maddesi hükmünün ye
rine getirilmelimin düşünülüp düşünülmediğime 
dair. Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/334) 

Sözlü Sorular 

208. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, oyun salonları açılma izninin ne şekilde ve 
kimler tarafından verildiğine ve bu nevi salon
ların kapatılması için bir teşebbüste bulunup bu
lunulmadığına dair, İçişleri, Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/319) 

209. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Güney - Doğu bölgesinde yetişen Hasan-
keyf tütününden Gaziantep Tarım Satış Koope
ratifinin elinde ne miktar stok bulunduğuna 
dair Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/320) 

210. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1905 nüfus sayımına göre 7 yaşından yukarı er
kek ve kadın adedine ve 'bunlardan ne kadarı
nın okur - yazar olduğuna dair, Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/321) 

211. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, büyük şehirlerde yapılan apartmanlarda 
•bir kapıcı - kaloriferci 'bulundurulması mecbu
riyeti olup olmadığına dair Inrar ve İskân ve 
Çalışma Balkanlarından sözlü sorusu. (6/322) 

212. — Aydım Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü 'sahiplerimin yanımda, üereî'lo 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

213. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'im, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalaman Ortaklık Andl-aşımar-sı 
(muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmıemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıklar m lıalen no safhada. 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

21.4. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Gaziantep'e içme, kullanma ve endüst
ri suyu temin projasimin fizibilite etütlerinin 
ne zaman biteceğime ve finansman için ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/325) 

215. — Gaziantep Milletvekili Ali İlığın Gö
ğüs'ün, Gaziantep Dokumacılık İplik Sanayii 
Anonim Şirketinin Genci Kurul toplantısın m 
tehir edilip edilmediğime dair Ticaret Bakamın
dan sözlü sorusu (6/326) 

216. — Aydın Milletvekili Reşat özıarda'mın, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafımdan kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Barbakandan sözlü sorusu. (6/327) 

224. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Ka
radeniz Bölgesinde, bu m ey anda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 



alınacak tedbiri enin neler olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/335) 

225. — Konya. Milletvekili Nazif Kumcu'-
nun, Konya'da tarım üretimini fazla sekteye uğ
ratan su baskınları, göl taşkınları ve rüzgâr sebe
biyle meydana gelen erozyonu önleyici ne gibi 
âcil tedbirlerin alınmış olduğuna dair Tarım ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu (6/336) 

226. — Ordu Milletvekili Eerda Güley'in, 
Meclisin çalışma sorumluluğu hakkındaki beya
na, dair Başbakandan sözlü sorusu (6/337) 

227. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
İzmir Millî Eğitim Müdürünün, öğrenci velile
rine haber verip müsaadelerini almadan, kız 
öğrencileri balo, defile, ve içkili toplantılarda 
manken olarak 'bulundurmak yetkisi olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/338) 

228. — Nevşehir Milletvekili Sakİhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, 1965 secimi arifesinde yapılan 
vadilerin ne zaman gerçekleştirileceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/339) 

229. — Nevşehir Milletvekili Salâlıattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Meclisin toplanamaması konu
sunda muhalefeti suçlamanın sebebinin ne oldu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/340) 

230. — Tokat Milletvekili Osman Saracin, 
Tokat Devle* Hastanesinin ek inşaatı için ayrı
lan ödeneğin, niçin başka tarafa aktarılmış ol
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/341) 

231. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Amasya. Kız İlköğrctmcn Okulu Müzik 
Öğretmeninir bakanlık emrine alınması sebebine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/342) 

232. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzu-
nerin, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/343) 

233. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in, Gümrük Resmi öd enin em iş kaçak eşyaların, 
yurdumuzun muhtelif bölgelerimde, serbestçe 
satışa arz edilmesine neden mâni olunmadığına 
dair Maliye, Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/344) 

234. - - Ordu Milletvekili Eerda Oüley'in, 
A. P. Gene! Başkanı olarak, A. P. Ankara İl Baş
kanlığında yapılan konuşmada, söylenen sözlerin 
kime veya kimlere müteveccih olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/345) 

235. — İ skin bul Milletvekili Orhan Birgit'in, 
İller Bankasında görevli sekiz memurun, son gün
lerde, Ankara dışında başka görevlere tâyin edil
meleri sebebiıe dair Başbakandan ve İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/346) 

236. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
liatipoğUr'.mn, Şehit Turan Emeksizi, komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gazete
lere kimin taralından verilmiş olduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/347) 

237. - - Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 
Samsun Euarma 5 000 lira. maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/348) 

238. — İzmir Milletvekili. Arif Ertunga'nm, 
Spor - Toto ve liotoiıun Millî Piyango İdaresi
ne bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık 
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne düşü
nüldüğüne dair Devlet ve Maliye bakanlarından 
sözlü sorusu (.6/349) 

239. — Samsun Milletvekili Bahaddin Uzu-
noğluimn, Toledo güreş kafilesine güreşçilerden 
başka katılanların adedine, oradaki görevlerine 
vo alacaklan döviz miktarına dair Devlet Baka
nından söz'ü sorusu (6/350) 

240. - - Tokat Milletvekili Osman Saracin, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yıkı
lan yer]ermin ne zaman onarılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/351) 

241. — Kaysc'i Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurları 
Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlüğe 
konmasının katı olup olmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/352) 

242. —- Bursa Milletvekili Sadrcttin Ganga'-
nm, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/353) 

243. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı üze
rindeki çalışmaların hangi safhada olduğuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/354) 
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244. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 

1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabi 
tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/355) 

245. — Trabzon Milletvekili Ahmet Oebi'-
nin, Adalet Partisi Samsun İl Başkanının, hangi 
sebep ve sıfatla Cumhurbaşkanının resmî gezi
sine iştirak ettirildiğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/356) 

246. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, T. O. Ziraat Bankasının, bugüne 
kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/357) 

247. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Corum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
Baymdrılık Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

248. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet verem 
OENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İçişle
ri bakanlarından sözlü sorusu (6/359) 

249. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç,'m, son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap
mış olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/360) 

250. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, hastane ve sağlık müesseselerinde dok
tor ve uzman tabip bulunamamasının sebepleri 
üzerinde durulup durulmadığma dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/361) 

251. — Sinop Milletvekili Niyazi Üzgüç'ün, 
palamut ve uskumru balıklarının neslinin korun
ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/362) 

252. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şirket
lerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin si
gorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yaptırdık
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/363) 

253. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, ha
len yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri ol
duğuna dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/364) 

254. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in; Çankaya Köşkü hudutları içinde Genelkur
may Başkanı ile Kuvvet Komutanları için köşk
ler inşa edileceği haberinin doğru olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/365) 

255. —• Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; 
Niksar - Tokat yolu üzerindeki virajlardan kur
tulmak için ufak köprüler inşası ile eski yolun 
ihya edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

256. — Tokat Milletvekili Osman Saraç;'in; 
biçer - döver ve traktör fiyatlarının hızla artması 
ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar sağla
namaması konularında ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu 
(6/367) 

257. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; 
m akmalarını bizzat kullanmak istiyen traktör 
sahiplerinin kolay ehliyet almaları konusunda no 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/368) 

258. — Takot Milletvekili Osman Saraç.'m; 
Tokat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde modern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve fay
dalı mütalâa edilip edilmediğine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/369) 

259. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'in; 
büyük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Devlet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/370) 

260. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun; 
Denizli'nin, Tavas ilçesine bağlı Konak köyünün 
bucak olması hakkındaki vâki müracaatlarının 
hangi safhada olduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/371) 

261. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun; 
Denizli'de, 1964 yılında açılması karar altına 
alman T. C. Merkez Bankası şubesinin, bugüne 
kadar açılamaması sebebine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/372) 

262. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun; 
Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 1964 yılın
da tesisi kararlaştırılan sanayi çarşılarının ya
pılmasından vazgeçilmesi sebeplerinin neler ol
duğuna dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

263. — Konya Milletvekili İsmet Kapısızın, 
haddini bilmeyi ve bildirmeyi İsi âmin Şartları 
arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tutu-
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mu kargısında ne yapılmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/374) 

264. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
1 . 11 . 1965 ten 1 . 7 . 1966 tarihine kadar 
Millet Meclisi komisyonlarından, her birinin ka
çar defa toplantıya çağrıldığına ve toplantıya 
gelmiycn üyelerle, çıkarılan ve çıkarılamıyan iş
lere dair Millet Meclisi Başkanından sözlü soru
su (6/375) 

265. — Tokat Milletvekili Orman Saraç'in, 
Tokat - Erbaa karayolu yapımının ne zaman ta
mamlanacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

266. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Batı - Trakya'daki ırkdaşlarımız üzerinde gittik
çe artmakta olan Yunan baskısının önüne geçmek 
için ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/377) 

267. — Tokat Milletvekili Osman Saraç/m, 
Faturasız mal satışının önlenmesi için ne çare 
düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/378) 

268. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat'ın, Omala ovasını sulayacak kanalın yapı
mının, bugüne kadar, niçin geciktirildiğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/379) 

269. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Niksar - Erbaa karayolunu yapımının ne zaman 
bitirileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/380) 

270. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında, tarı
ma elverişli ne miktar toprak bulunduğuna dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/381) 

271. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğiu'nun, 
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy kasabası
nın bucak olması hakkındaki vâki müracaatların 
hangi safhada bulunduğuna dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/382) 

272. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir numune fidanlığı 
kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/383) 

273. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ıran, 
14 . 7 . 1966 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde 
bir bakana atfen yayınlanan olaya dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/384) 

274. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Barbakandan sözlü so
rusu. (6/385) 

275. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Türkiye'nin deniz, göl ve nehir 
kıyılarının uzunluk miktarına dair Başbakan 
ile, Maliye, Turizm ve Tanıtma ve içişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/386) 

276. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'in, gösterişli temel atma törenleri tertip
lenmesinden ne gibi faydalar umulduğuna da
ir Başbakandan sözlü sorusu. (6/387) 

277. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mes
lekî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne 
zaman giderileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/388) 

278. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprü-
üstü köyünde sel felâketine mâruz kalan aile
lere yardım yapılması konusunda ne düşünül
düğüne dair İmar 've İskân ve Köy İşleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/389) 

279. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıı-
ner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, 
sanat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/39Ü) 

280. — Tokat Milletvekilli Osman 'Saraç'm, 
Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'de bekletilen 
ve harcırah alamıyan subay ve astsubayların 
malî sıkıntılarını önlemek için ne düşünüldüğü-' 
ne dair Millî Savunma Bıakanmdan sözlü so
rusu (6/391) 

281. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Ankara - Amasya ve Erbaa üzerinden Kelkit 
vadisini izliyerek, Erzurum anayoluna bağlana
cağı müjdelenen Kuzey karayolunun ne zaman 
tahakkuk edeceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/392) 

282. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erlbaa - Niksar ve çevrelerimde Antepfıstığı ye
tiştirilmesi konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. 06/398) 

283. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Türkiye'de mezru arazinin katı miktarının Ibelli 
olup olmadığına dair Tanım Bakamından sözlü 
sorusu. (6/394) 
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284. — Denizli Milletvekilli Âtıl" Şohoğlu'-

•ıra<n, Denizli ovasının sulanması işinin, bir inti
zama bağlanması hususunda her hangi bir etüt 
ve çalışma olup olmadığına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/395) 

285. — Denizli Milletvekili Afif Şnhoğlu'-
nun, Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağb Yeşil-
.yuva kasabasının, bucalk olması hakkındaki 
vâki müracaatlarının hangi safhada olduğuna 
•dair İçişleri Bakanımdan sözlü sorusu. (6/396) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Mkinci'nin, 1965 yılı içinde, yurt çapında, muh
taç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğday ve arpa 
miktarına dair Tarım, Maliye, ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/397) 

287. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'rn; 
-Toprak Mahsulleri Ofisince çeltik ve pirinç mu
bayaası yapılıp yapılmayacağına dair Ticaret 
ve Tarım Bakamlarından sözlü sorusu (6/398) 

288. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in; Atatürk Üniversitesinde, matbaa alımında 
milyonluk bit suiistimal yapılmış olduğu hak
kındaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/399) 

289. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'm, otomobil sanayii kurmak için müracaat 
eden Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması
nın tercih edilmesindeki, millî menfaat gerek
çesinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/400) 

290. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, yurdumuzda ne kadar himayeye 
muhtaç ve kimsesiz çocuk bulunduğuna ve bun
lardan ne kadarına, Devletin, toplumun şefkat 
ve himayesi temin edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal, Millî Eğitim vo Çalışma Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/401) 

291. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Sinema'dan, eğitim ve terbiye 
kurumu olarak, millet çapında ve millî eğitim 
camiasında, faydalanma ölçümüzün me olduğu
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
('6/402) 

292. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Diyanet işleri Başkanının seya
hat programının iptali ile kendisinin Tunus'dan 
'geri çağırılması sebebinin ne olduğuna dair Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/403) 

293. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğiu'nun, Yüksek Adalet Divanı ka
ra riyl e Imralı'da idam edilenlerin na'şınm mi
rasçılarına verilmesi konuşumda yapılmış bir 
.müracaat olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/404) 

294. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, Hükümet 'politikasını tasvip et-
miyen yayın organlarına karşı yöneltilen bas
kının mesullerinin kimler olduğuna dair Baş-
bakandan sözlü sorusu. (6/405) 

295. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının! nasıl ve ne yoldan 
karşılanacağına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu. (6/406) 

296. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in, 
Ordu ilinde vukubulan sel felâketinde, hangi 
ilçelerde ne miktar arazi ve bahçenin zarar 
görmüş olduğuna dir Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/407) 

297. — Ordu Milletvekili Ferda Gülcy'in, 
Ordu'nun Fatsa "ilçesinde, ikinci bir sol felâ
ketine düşülmemesi için, derelerin ıslahı ve 
denize akış menfezlerinin genişletilmesi konu
sunda ne gibi çalışmaların yapıldığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Bayındırlık ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/408) 

298. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin iline bağlı köylerin yol yapımı 
vo onarımı işinin ne safhada olduğuna, dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/409) 

299. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'ınm, Artvin'in Ardanuç ilçesi İlköğretim Mü
dürünün başka yere nakli için alınan Disiplin 
Kurulu kararının durdurulması sebebinin ne 
olduğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/410) 

300. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin Valisinin makam otomobili 
ile muhtelif illerde 25 gün gezmiş olmasından 
dolayı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/411) 

301. — Atrvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nm, Artvin İlinin hangi köylerinin içme 
suyu tesislerinin 1965 ve 1966 yılları progra
mına alındığına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/412) 
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302. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

üçüncü demir - çelik fabrikasının iskenderun -
Payas taraşında kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Başbakandan ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/413) 

303. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Sümefbankm pamuk alımı işlerine baş-
lıyabilmesi için gerekli hazırlıkları ikmal edip 
etmediğine ve bir taban fiyatı tesbiıt edilmiş 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/414) 

304. — Ordu Milletvekili Ferda G ü ley 'in, 
tiler Bankasının bir mütaahhidc yüklü bir ti
cari kredi vermesinden nüfuz kullanıldığının 
doğru olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/415) 

3Ö5. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka-
raea'nm, deprem bölgesinde evleri yıkılan va
tandaşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde 
yapılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/416) 

306. — Sinop Milletvekili Hilmi iş güz ar'in, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmas'nın dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup ol
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/417) 

307. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması se
bebinin ne olduğuna dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/418) 

308. — istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, adlî yılm açılışı konuşmasiylo 
Anayasayı ve Ceza Kanununu açık bir şekilde 
ihlâl etmiş bulunan Yargıtay Başkanı hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Adalet ve içişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/419) 

309. — Yozgat Mili eti et vekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, 1966 - 1967 ders yılı için üniver
sitelerin giriş imtihanlarına kaç öğrencinin baş
vurduğuna ve açıkta kalan öğrenci bulunup 
bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/420) 

310. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Nurculuğu herkesçe malûm ve müsellem 
olan Diyanet işleri Reisi ile Süleymancı olarak 
tanınan ikinci Reisin değiştirilmesinin, düşünü
lüp düşünülmediğine dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/421) 

311. _ Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nun, Denizli, Buldan, Babadağ ve Kızıleabö-
lük'te dokumacılıkla geçinen halkın, pahalı ip
lik almasını önlemek için sümerbank fabrika
larının ipliık fiyatlarını düşürmesinin kabil olup 
olmadığına dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/422) 

312. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'-
nıın, Denizli'de bütün Ege Bölgesine şâmil ol
mak üzere, bir et kombinası kurulmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Ticaret, Baka
nından sözlü sorusu. (6/423) 

313. — Denizli Milletvekili Atıf Şoboğlu'-
nun, Denizli'nin Tavas ilçesinde oraıaıı.la ilgili 
bir endüstri kolunun kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair 'Tarım Bakanından söz
lü sorsu. (6/424) 

314. — Adana Milletvekili Kemal Snrıibra-
himoğlu'nun, pamukta ve alelûmun zirai ürün
lerde taban fiyatı tesbiti ile ürünlerin idrakin
den önce ilânının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan ve Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/425) 

315. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Almanya'da vefat eden işçi vatandaşla
rımızın cesetlerinin kendi vatan topraklarında 
defnedilmesini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/426) 

316. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Afyon Karahisar'ın Dazkırı Kaymaka
mına, köylülere meydan dayağı atmasından do
layı ne gibi bir işlem yapıldığına dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/427) 

317. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Erbaa'da bir tütün bakım ve işleme evi yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/428) 

318. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
.1966 ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtı
mında ne gibi esasların nazara alındığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

319. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç der
nek olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/430) 

320. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,. 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyan-
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lık propagandası olup olmadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/431) 

321. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğ-
lu'nun, Adlî yılın açılmasında bit- konuşma 
yapan Yargıtay Başkanı hakkında görevini 
kötüye kullanmak suçundan bir tahkikat açı
lıp açılmadığına dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/432) 

322. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulmasının 
İkinci Beş Yıllık Plâna alınıp alınmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/433) 

323. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ıran, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/434) 

324. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün 
yeterli krediye kavuşturulması için ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/435) 

325. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan Köy Kanununun 
ne zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/436) 

326. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ıran, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında 
idari kovuşturma açıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/437) 

327. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan 
işletmelerin istihsallerinin, muayyen bir kısmı
nın ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup 
olmadığına dair Sanayi ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/438) 

328. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/439) 

329. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrikası 
kurulması ile süt sanayiinin geliştirilmesi husus
larında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/440) 

330. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Besleme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, 

lâğvedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/441) 

331. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/442) 

332. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/443) 

333. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/444) 

334. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, İzmir Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün 
görevinden niçin alındığına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/445) 

335. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, İzmir Millî Eğitim Müdürünün, görevin
den alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/446) 

336. — Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tu
zun'ün Niğdenin Aksaray ilçesi Sultanimin 
bucağı müdürü ve jandarma karakol kuman
danı hakkında, bucak halkına insanlık dışı zu
lüm ve işkence yaptıklarından dolayı bir mua
mele yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/447) 

337. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-
ın, Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Semctli köyü içme 
suyu inşaatının hangi sebeplerle durdurulduğu
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/448) 

338. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

339. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
meslek okulu mezunlarının kendi branş ve ihti
sasları dahilindeki fakülte ve yüksek okullara 
devam edebilmesini sağlamak için bir çalışma 



olup olmadığına dair JVIillî Eğitini Bakanından 
sözlü, sorusu ((5/450) 

340. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
aynı tahsil seviyesine ve hizmet müddetine sa-
hibolan memurlar arasında eşitlik sağlanması 
için ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6x451) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö

revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon rapora (1/123) 
('S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . -1 . 19661 

IV 
A - HAKLARıNDA ıVEDÎLÎK KARARı 

VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

1. —• Sayıştay kanunu te'klifi ve Maliye, Sa
yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. ıSayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 arkadaşının 97 ısayılı Ka
nunla değiştirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine 5 fıkra eklenmesine dair ek kanun 
teklifi ile Mardin Milletvekili Rifat Baykal ve 
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3 arkadaşının, 1.963 ders yılında Harb Okulu 
öğrencilerinden «kuldan ihracolunanların as
kerlik mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tek
lifi ve Millî Savunma ve Millî Eğitim komis
yonları raporları (2/2, 2/66) (S. Sayısı : 
22 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Et em 
Kıbçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkı;• da ka
mın teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

2. — 17 . 1 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 ve 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

(Millet Meclisi 9 ncu Birleşim) 


