
Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

122 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 6 . 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. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
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 îlyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
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. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Hacettepe Üniversitesi kurulması 
hakkında kanun tasarısı. (1/359) (S. Sayısı : 
288) 

X 2. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı. (1/234) (S. Sayısı : 156) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işleıv^k 
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 İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 

5. — 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) 

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

7. — 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) 

8. — 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) 

9. — 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) 

10. — 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) 

11. •— 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) 

12. — Samsun Milletvekili Yaşar 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) 

13. — 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) 

14. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüee'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının han
gi illere ne maktanda ve hangi ölçülene göre 

2 — 
I dağıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından? 

sözlü sorusu (6/282) 
15. — Aydm Milletvekili Nahit Menteşe'-

nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

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

17. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Atatürk Üniversitesinde bir veteriner-
fakültesi açılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(•6/28.9) 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
*un, Erzurum'un Hınıs ilçesinde vukubulan dep
rem dolayısiyle alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair İmar ve İskân Bakan
ından sözlü sorusu (6/290) 

19. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip-
edilmediğine dair Başbakandan sözlü -sorusu 
(6/292) 

20. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Malatya Sigara ve Tütün Fabrikası 
için kiralanan binaların kimlere aidolduğuna ve 
10 seneden beri ne miktar kira ödendiğine dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/294) 

21. — Aydm Milletvekili Eeşat Özarda'mn, 
Paımukkale'nin köylüler tarafından kesilen su
yunun münhasıran Pamukkale'ye tahsisi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Turizm ve Tanıtma bakanların
dan sözlü sorusu (6/296) 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Başkale ilçesi Merkez Sağlık Ocağının 
50 yataklı bir hastane haline getirilmesinin ne 
zaman mümkün olacağına dair, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

23. — Van Milletvekili Salih Yıldızın, Van'
da kurulmasına karar verilen Sanayi Çarşısı
nın yapımına ne zaman başlanılacağına dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/298) 
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24. — Van Milletvekili Salih Yıldız'in, Van'

ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/29*9) 

25. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300)' 

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

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

28. — Van Milletvekili Salih Yildız'ın, 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)' 

29. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Ege 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 (6/304) 

30. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/306) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş
piskopos Yakovas'm Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/30'6) 

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

33. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'nun, 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) 

34. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
son yıllarda artan ve millî bir fecaat ve felâket 
haline gelen yığın ve samanlık yakma hâdisele
rinin önüne geçmek için ne gübi tedbirler alın
makta olduğuna dair İçişleri ve Adalet bakanla
rından sözlü sorusu (6/300) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

36. — 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 (6/311) 

37. — 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)' 

38. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'ın, Güney - Doğuyu İzmir^e kısa yol
dan bağlıyan Çay - Karadilli - Dinar yol güzer
gâhının karayolları bünyesine alınıp almmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/313)1 

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

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

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



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

43. — Burdur Milletvekili FetM Çelikbaş'-
ın, Afrika ülkeleri ile ticari münasebetlerimizi 
geliştirmek için yapılan çalışmalardan ne netice 
alınmış olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/318) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
1965 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) 

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

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'de, sürü sahiplerinin yanında, ücretle 
çalışan kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/323) 

49. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Adlaşması 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması -gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen ne safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/324) 

50. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Gaziantep'e içme kullanma ve endüstri 
suyu temin projesinin fizibilite etütlerinin 
ne zaman biteceğine ve finansman için ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/325) 

III 
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 - İKİNOt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


