
Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
12. BİRLEŞİM 

30 . 11 . 1966 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

2. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
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. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden unczun olup da üni
versite ve yüksek okullara giremiyenlerin du
rumları nazara alınarak ne gibi tedbir düşünül
düğüne dair Millî Eğitim Balkanından sözlü so
rusu (6/85) 

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 müstahsılma 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 işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/117) 

9. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecdk 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 Mernduh 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 İşzügar'm. 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

1.3. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Menderes havzasının nehir taşkınlarından 

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

5, •— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
-doldurdukları halde, mezun olamamış kaç Öğ-



korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

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

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

16. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'in, 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'ın, 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 Hakanından 
sözlü sorusu (6/127) 

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

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

20. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su 'kanalının i'ki 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 Tolkel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu (6/131) 

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

23. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, "bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans

ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olaraik yurda sotkulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının' yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Balkanından sözlü sorusu (6/133) 

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

26. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin oedellerinin 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 Oamardı ilçesi hududu dahilindeki %Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/137) 

28. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nuıı, ımaden ocaklarında, 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 dâir 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 no düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlarından sözlü sorusu 
(G/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 Kâzıım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 seneni 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 Hahibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Balkanından sözlü soru
su (6/143) 

34. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsûl 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 Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/146) 

36. — Kastamonu Milletvekili Sabri 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 
kak 'kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

38. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konu
sunun hangi tarihte ele alındığına dair Güm
rük ve Tıokcl Bakanından sözlü sorusu (6/149) 

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

40. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gli-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 

yerlerinden izıinli olarak gelen işçilerimizin 
gümrükte aüıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi 
konusunda bir imkân düşünülüp düşünülme
diğine dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/151) 

41. — Mardin Milletvekili Nazmi 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 Balkanından sö;Zİü sorusu. 
(6/152) 

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

43. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol 
güzergâhında Kırkdilim denilen kısmın tokndk 
standartlara uygun olup olmadığına dair Ba
yındırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından sözlü sorusu (6/154) 

44. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tespit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma ile İmar ve İskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/155) 

45. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 senesin
de vukııbulan 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 (6/157) 

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

Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TRT 
Kurumu Genel Müdürlüğüne, Başbakan tara
fından yapılan Ibasın toplantısının, radyolarda 
aynen yayınlanmasını emretme yetkisinin olup 
olmadığına dair Bambaşkandan ısöızlü sorusu 
(6/159) 

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

50. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 

verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-

TıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BlRlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


