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Saat 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy'un 

•dinî duyguların ve konuların istismar edildiği 
iddiasiyle Hükümet hakkında bir Gensoru açıl
masına dair önergesi (11/46) 

B - ÎKlNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — 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) 

2. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. •— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 
Bütçe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

13. — 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 Bakanından 
sözlü sorusu (6/127) 

14. — Kütahya Milletvekili Kemal Kacar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer»' kö-



nıür sahası içinde bir termik santrali kurulma
sı hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sö^lü sorusu (6/128) 

15. — 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) 

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

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

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

19. — 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) 

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

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

22. — 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) 

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

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

25. — 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) 

26. — 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) 

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

28. — 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) 

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

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

31. •—• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, 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 sorusu (6/153) 

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

33. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmi
yetinin tespit edilmiş olup olmadığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

34. — 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) 

35. — 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). 

'36. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, -Hükümetin, özerk TÜT 
Kurumu Genel Müdürlüğüne, Başbakan tara
fından yapılan ibasm toplantısının, radyolarda 
aynen yayınlanmasını emretme yetkisinin olup 
olmadığına dair Başıbakandan «özlü sorusu 
(6/159) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nıin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel vee işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair »Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/163) 

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

39. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 

ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri eliyle satılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

40. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cıımalı'-
oğlırnun, 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 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü soru
su (6/166) 

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

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

43. — İçel Milletvekili İsmail Çatal oğlu'-
nun, Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Mali
ye Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan 
Rasim Dokur Fabrikasının halen ne durumda 
bulunduğuna dair (Maliye, Sanayi ve Çalış
ma Bakanlarından sözlü sorusu (6/169) 

44. — 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) 

45. — 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 (6/171) 

46. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
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) 

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



48. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
«oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Bey-
likahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el 
çektirilmesini icabettiren hâdisenin ne oldu
ğun dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/174) 

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

50. — Ayidm Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emri
ne alındığına ve bu Ikonuda kaç soruşturmanın 

bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
rv 

A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 


