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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

.1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi
mi. 

2. — T. 1. P. Genel Başkanı Mehmet Ali 
AybaV ve 7 arkadaşının, Hükümetin Anayasa 
çizgisi gerisinde bir politika izlemiş olması so
nucunda Anayasaya karşı zihniyet, tutum ve 
davranışların son zamanlarda büsbütün yoğun
laşmış olduğu iddiasiyle Hükümet hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/50) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

2. — 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) 

3. — 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 sözlü sorusu (6/164) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
:son yapılan basın toplantısının TRT dile yayın-
lanmıası hakkındaki talebin gerekçesinin ne 'ol
duğuna >dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

5. — 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) 

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

7. —• 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) 

8. — 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) 

9. — İçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'-
mın, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali için 
verilen müsaade için hangi kıstasın >esas lalındV 
gına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/172) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, sel 
felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük çiftçi
lerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi kooperatif
lerine olan borçlarının »ertelenmesi hakkında 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so* 
rusu (6/173) 

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

12. —• Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 
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13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'

un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık 
emrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edil
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

15. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (G/178) 

16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
•olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

17. —• Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Bedri Baykam'm Amerika'da tanıtılması için 
(bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

18. —• 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 sözlü so
rusu (6/182) 

19. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, İşçi Sigortaları Kurumu tarafından So-
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

20. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in. 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işleıw,k 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oklu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

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

22. — Kar Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula

cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

24. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Euslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

25. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü'soru
su. (6/189) 

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

27. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

28. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 

29. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven 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 sözlü sorusu (6/193) 

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

31. — Sakarya Milletvekili Hayretin Uy-
sal'ın, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
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iskân ve Köy işleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

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

33. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turuzim ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

34. _ Kars Milletvekili Adil 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) 

35. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ta bir doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

36. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

37. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 

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

39. —• Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/23) 

40. — 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) 

41. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Çal-
dıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olan yolun 
ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

42. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

43. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'm. 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabi Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/207) 

44. — Nevşehir Milletvekili Selâhatin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekiım 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış oldu
ğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

45. — Nevşehir Milletvekili Salah attın Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve izmir 
gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı 
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir edilip 
satışı yapılan yabancı menşeli malların, mem
leketimize hangi yoldan ithal edilmekte oldu
ğuna dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/209) 

46. — Afyon Karalhisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, eski îstan'bul Savcı yardımcısı 
nm, 20 gün çalıştığı inegöl Savcılığından, Nu-
seyibin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

47. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'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 G-ümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

48. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
feli bir öğretmenin, derste talebelerine Allah 
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 
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49. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler As-
samblesi tarafından verilen kararın her hangi 
•bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/213) 

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

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....>... ...... 


