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GÜNDEMI 
110 NCU BİRLEŞİM 

31 . 5 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Deprem bölgesinde bilgi edinilmek 

üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonu rapo
ru. (10/5, 5/34) (S. Sayısı : 247) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 4 . 1967] 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
Kıbrıs Türklerinin durumunu mahallinde ince
lemek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasına dair önergesi (10/14) 

3. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
larında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
•önergesi. (10/15) 

4. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç/m, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yur t ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolunu 
sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
•çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

7. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık 
Te ekonomik cephelerini bütün ayrıntılariyle 
.aydınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulma

sı kabul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in,. 227 

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlenmek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

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

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

4. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
ortao'kullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek m'aksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

5. — 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) 

6. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
Imıar ve İskân Bakanından sötzlü sorusu. (6/226) 
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7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

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

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

10. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/239) 

11. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
m, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapılma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/240) 

12. — 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) 

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

14. _ 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 Bakanından sözlü sorusu (6/245) 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın 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 Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, 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) 

17. — Niğde Milletvekili Euhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/254) 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/255) 

19. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy, Kırklareli, Pı-
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/256) 

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

21. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/258) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

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

24. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) m, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düşen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın, Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

25. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton. 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 



neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

26. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. 
C. Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel Mü
dürlerinin değiştirilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/263) 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu( 6/265) 

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

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

31. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi göster
mesi için Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp 
yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/269) 

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

33. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

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

35. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin Suriye'nin Tü^kiyeden hayvan itha-
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I lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il

gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

37. — 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 Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör-

I düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

39. — Samsun Milletvekili Yağar Akal'm, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve karunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

40. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra Ba-

I kanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

41. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranı
lan vasıfların neler olduğuna' dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/279) 

42. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
«aıTm, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtamın taksi plâkası aldığına 
ve k ıç vasıtanın da hususiden taksiye çevril
miş olduğuna dair İçişleri Balkanından sözlü 
sorusu (6/280) 

43. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'm, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus' Gazetesine ve Akis dergisine sattı
ğı gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanındara 

1 sözlü sorusu (6/281) 
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44. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-

rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının han
gi illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre 
dağıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/282) 

45. —• Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydm Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

46. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatiooğlu'hun, Adana'da bulunan Bossa ve Gü

ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair vergilerinin, malların henüz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, ertelen
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 

47. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek olan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi", karşısında ne düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/285) 

48. —- Erzurum Milletvekili Gıyasettiu Ka-
raca'mn, Erzurum'da bir Teknik Okul açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/286) 

49. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo-
ğan'ıın, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi bakanların
dan «özlü sorusu (6/287) 

50. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/288) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


