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218 :22a 
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4. — BAŞKANLİK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 221 

1. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin'in, Cumhurbaşkanı ile birlikte yap
tıkları ingiltere gezisi izlenimlerine dair 
demeci. " 221:224 

2. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/791) "" 224 

3. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm, 
Suudi Arabistan ve Libya'ya yapacakları 
resmi ziyarette kendilerine istanbul Mil-
letvekil Ahmet Tahtakılıç'ın katılmasının 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/792) 224 

4. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin'in, 324 sayılı sözlü soru önergesinin 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi. 
(6/324) 224 

Sayfa 
224 

225 

5. — Komisyonlara üye seçimi. 
6. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba

ban'm, Anayasa Komisyonundan istifasına 
dair önergesi. (4/233) 

7. — Grup Başkanvekillerinin, gün
demde bulunan genel görülme ve Mec
lis araştırması önergelerinin görüşülmesi
nin 1 Aralık 1967 Cuna gününe bırakılma
sına ve sözlü soruların cevaplandırılma
sına geçilmesine dair önergesi 225:226 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, (6/384) sayılı sözlü sorusunu geri 
aldığına dair önergesi (6/384) 

SORULAR VE OEVEPLARI o. 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

226 

2216 

226 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu 
gereğince çıkartılması gereken tüzüğün 
neşredilip edilmediğine dair Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
sözlü cevabı (6/292) 226:228 

2. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, 
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahi-
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Sayla 
yesinin tam teşkilâtlı bir nahiye haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/299) 228 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir 
yatılı bölge ilkokulu açılacağına dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/301) 228 

4. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Başkale ilçesinde ve su kanalı so
nunda başlıyan ovada numune fidanlık te
sisi için bir çalışma olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/303) 228 

5. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/305) 228 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodosları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat 
ayında yurdumuza girmesine neden ve na
sıl izin verildiğine dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/306) 228 

7. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk eki
cilerinin yeraltı sularından istifade ede
bilmeleri için bir plân veya bir tedbir olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/314) 228 

8. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılın
da kaç aded ilkokul yapıldığına ve 1966 
yılında kaç aded ilkokul yapılacağına da
ir Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/315) 228 

9. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 
1965 yılında içme suyu getirildiğine ve 
1966 yılında kaç köyün içme suyu işinin 
programa alındığına dair Köy işleri Baka
nından sözlü sorusu (6/316) 228 

10. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'da, 1965 yılı içinde, PTT 
ye ait telefon teli ile kurşunlu kablolar
dan ne kadarının hırsızlar tarafından ça-

Sayfa 
lmdığma dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/317) 228 

11. — Ordu Milletvekili Feridun Ce
mal Erkin'in, Hükümetimiz ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu arasında imzalanan 
Ortaklık Andlaşması muvacehesinde top
luluğu tam üye hüviyeti ile tedricen ka
tılabilmemiz için yapılması gereken kesif 
çalışma ve hazırlıkların halen ne safha
da bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/324) 228:229 

12. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hu
dut karakol binaları ile gözetleme kulele
rinin, büyük milletimizin şanına yaraşır 
şekilde, inşasının hangi yıl gerçekleşebile
ceğine dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/332) 229 

13. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin han
gi tarihte başlıyacağına ve hava alanı ya
pımının hangil yıl programına alınaca
ğına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/333) 229 

14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu me-
yanda Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah 
ve inkişafı için alınmış ve alınacak ted
birlerin neler olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/335) 229 

15. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın in
kişafı için alınan ve alınacak olan ted
birlerin neler olduğuna dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/343) 229 

16. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Sıtkı Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emek
siz'i komünist ajanı gösteren gizli haber
ler bülteninin gazetelere kimin tarafın
dan verilmiş olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/347) 229 

17. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Kelkit Çayı üzerindeki Niksar 
köprüsünün yıkılan yerlerinin ne zaman 
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onarılacağına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/351) 229 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, Bakanlık Teşkilât kanunu ta
sarısı üzerindeki çalışmaların hangi saf
hada olduğuna dair Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/354) 229 

19. — Samsun Milletvekili ilyas Kılıç'-
in, Ankara - Samsun karayolunun Sun
gurlu - Çorum arasının başlanmış olan 
inşaatının durdurulmuş olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/358) 229 

20. — Aydın Milletvekili Reşat öz-
arda'nın, Emekli bir memurun ölümüne 
sebebiyet veren CENTO teşkilâtında gö
revli ingiliz Çavuşu hakkında, Türk ka
nunlarına, göre neden kovuşturma yapıl
madığına dair Adalet, Dışişleri ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/359) 229 

21. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'-
in, hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sigorta şirketlerine ortak olduklarına ve 
bu teşekküllerin sigorta işlerini hangi si
gorta şirketlerine yaptırdıklarına dair 

' Başbakandan sözlü sorusu (6/363) 229:230 
22. — Kars Milletvekili Âdü Kurtel'-

in, halen yurdumuzda ne kadar barış gö
nüllüleri olduğuna dair Millî Eğitim ve 
Dışişleri bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/364) 230 

23. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Niksar - Tokat yolu üzerindeki 
virajlardan kurtulmak için ufak köprüler 
inşası ile eski yolun ihya edilmesinin dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/366) 230 

24. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'in, biçer - döver ve traktör fiyatları
nın hızla artması ve zirai mücadele ilâç
larının yeteri kadar sağlanamaması ko
nularında ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/367) 230 

25. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'in, makinalarını bizzat kullanmak is-
tiyen traktör sahiplerinin kolay ehliyet 

Sayfa 
almaları konusunda ne düşünüldüğüne 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/368) 230 

26. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Tokat, Niksar ve Erbaa ilçelerin
de modern anlamda fcp.^inciliği geliştir
menin uygun ve faydalı mütalâa edilip 
edilmediğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/369) 230 

27. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, büyük şehirlerdeki kimsesiz çocuk
lar hakkında ne düşünüldüğüne dair Dev
let ve içişleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/370) 230 

28. — Konya Milletvekili ismet Ka
pısız'in, haddini bilmeyi ve bildirmeyi is-
lâmm şartları arasına sokan Genelkur
may Başkanının .bu tutumu karşısında ne 
yapılmasının düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/374) 230 

29. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'in, Tokat - Erbaa karayolu yapımının 
ne zaman tamamlanacağına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/376) 230 

30. — Tokat Milletvekili Osman Sa-
raç'm, Batı Trakya'dalri ırkdaşlanmız 
üzerinde gittikçe artmakta olan Yunan 
baslasmın önüno geçmek için ne gibi 
tedbirler alınmasının düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/377) 230 

31. — Tokat Milletvekili Osman Sa-
raç'ın, Faturasız mal satışının önlen
mesi için ne çare düşünüldüğüne dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/378) 230 

32. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Tc|ıat'ın, Onıala ovasını sulaya
cak kanalın yapımının, bugüne kadar, ni
çin geciktirildiğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/379) 330:331 

33. — Tokat Milletvekili Osman Sa-
raç'ın, Niksar - Erbaa karayolu yapımının 
ne zaman bitirileceğine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/380) 231 

34. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, 14 . 7 . 1966 tarihli Yeni İstanbul 
Gazetesinde bir bakana atfen yayınla-
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nan olaya dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/384) 231 

35. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/385) 231 

36. — Aydın Millet varili M. Kemal 
Yılmaz'm, gösterişli temel atma tören
leri tertiplenmesinden ne gibi faydalar 
umulduğuna dair Barbakandan sözlü so
rusu (6/387) 231 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker 
Okulunun, meslekî öğretimle görevli ele
man ihtiyacının ne zaman giderileceğine 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/388) 231 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'un Araklı ilçesine 
bağlı Köprüüstü köyünde sel felâketi
ne mâruz kalan ailelere yardım yapıl
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
imar ve İskân ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/389) 231 

39. — Trabzon M'lletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin orta
okul, lise sanat ve teknik okul ihtiyacı
nı gidermek için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/390) 231 

40. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mer
sin'de bekletilen ve harcırah alamıyan su
bay ve astsubayların malî sıkıntısını ön
lemek için ne düşünüldüğüne dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/391) 23* 

41. — Tokat Milletvekili Osman Sa
raç'm, Ankara - Amasya ve Erbaa üze
rinden Kelkit vadisini izliyerek, Erzu
rum anayoluna bağlanacağı müjdelenen 
Kuzey karayolunun ne zaman tahakkuk 
edeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/392) 231 

42. — Tokat Milletv&k;li Osman Sa-
raç'ın, Erbaa - Niksar ve çevrelerinde 

Sayfa 
Antepfıstığı yetiştirilmesi konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/393) 231 

43. — Çorum Milletvekili Ahmet Uy-
sal'ın, Toprak Mahsulleri Ofisine çeltik 
vo pirinç mubayaası yapılıp yapılmıya-
cağma dair Ticaret ve Tarım bakanla
rından sözlü sorusu (6/398) 231:232 

44. — Erzurum Milletvekili Necati Gü
ven'in, Atatürk Üniversitesinde, mat
baa alımında milyonluk bir suiistimal 
yapılmış olduğu hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/399) 232 

45. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'in, otomobil sanayii kurmak için 
müracat eden Opel ve Fiat firmaların
dan, Fiat firmasının tercih edilmesin
deki millî menfaat gerekçesinin ne oldu
ğuna dair sorusu ve Sanayi Babanı Meh
met Turgut'un sözlü cevabı (6/400) 232:233 

46. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, yurdumuzda ne ka
dar himayeye muhtaç ve kimsesiz ço
cuk bulunduğuna ve bunlardan ne kada
rına, Devletin toplumun şefkat ve hima
yesi temin edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal, Millî Eğitim ve Çalışma bakanla
rından sözlü sorusu (6/401) 233 

47. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, sinamadan eğitim 
ve terbiye kurumu olarak, millet çapın
da ve millî eğitim camiasında, faydalan
ma ölçümüzün ne olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/402) 233 

48. — AfT/on Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, Diyanet İşleri Baş
kanının seyahat programının iptali ile 
kendisinin Tunus'tan geri çağrılması se
bebinin ne olduğuna dair Dışişleri ve 
Devlet Bakanlarından sözlü sorusu (6/403) 233 

49. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Yüjksek Adalet Diva
nı karariyle Imralı'da idam edilenlerin 
naaşmın mirasçılarına verilmesi konusun
da yapılmış bir müracaat olup olmadığı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/404) 233 
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50. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, Hükümet politikasını 
tasvibetmiyen yayın organlarına karşı 
yöneltilen baskının mesullerinin kimler 
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/405) 233 

51. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, kok kömürü almak istiyen gerçek 
ihtiyaç sahiplerinin bu ihtiyaçlarının na
sıl ve ne yoldan karşılanacağına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/406) 233 

52. — Ordu Milletvekili Ferda Gii-
ley'in, Ordu ilinde vukubulan sel felâke
tinde, hangi ilçelerde ne miktar arası 
ve bahçenin sarar görmüş olduğuna dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/407) 231 

53. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ikinci bir sel 
felâketine düşülmemesi için, derelerin ısla
hı ve denize akış menfezlerinin genişletil
mesi konusunda ne gibi çalışmaların yapıl
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Bayındırlık bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/408) 234 

54. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nın, Artvin iline bağlı köylerin 
yol yapımı ve onarımı işinin ne safhada ol
duğuna dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/409) 234 

55. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkayan'ın, Artvin'in Ardanuç İlçesi İlk
öğretim Müdürünün başka yere nakli için 
alman Disiplin Kurulu kararının durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/410) 234 

56. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nm, Artvin Valisinin makam oto
mobili ile muhtelif illerde 25 gün gezmiş 
olmasından dolayı hakkında bir işlem ya
pılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/411) 23i 

57. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nın, Artvin ilinin hangi köyleri
nin içme suyu tesislerinin 1965 ve 1966 
yılları programına alındığına dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 234 

Sayfa 
58. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz

kan'ın, üçüncü demir - çelik fabrikasının 
İskenderun Payas arasında kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/413) 234 

59. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Sümerbankın pamuk alımı 
işlerine başlıyabilmesi için gerekli hazır
lıkları ikmal edip etmediğine ve bir taban 
fiyatı tesbit edilmiş olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/414) 234 

60. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, iller Bankasının bir mütaahhide yük
lü bir ticari kredi vermesinden nüfuz kul
lanıldığının doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/415) 234 

61. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca 'nın, deprem bölgesinde evleri yı
kılan vatandaşların evlerinin ne zaman 
ve ne şekilde yapılacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/416) 234 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, birkaç gemi tersanesinin daha ku
rulmasının düşünüldüğü hakkındaki yayı
mın doğru olup olmadığına dair Ulaştır
ıra Bakanından sözlü sorusu (6/417) 234 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü-
zar'ın, Kastamonu Valisinin vazifesinden 
alınması sebebinin ne olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/418) 234:235 

64. — istanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'ın, adlî yılın açılışı konuş-
masiyle Anayasayı ve Ceza Kanununu 
açık, bir şekilde ihlâl etmiş bulunan Yar
gıtay Başkanı hakkında ne düşünüldüğü
ne dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/419) 235 

65. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, 1966 - 1967 ders yılı için 
üniversitelerin giriş imtihanlarına kaç öğ
rencinin başvurduğuna ve açıkta kalan 
öğrenci bulunup bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/420) 235 

66. — Adana Milletvekili Kemal Sa-
rıibrahimoğlu'nun, pamukta ve alelûmum 
zirai ürünlerde taban fiyatı tesbiti ile 

— 209 — 
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ürünlerin idrakinden önce ilânının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/425) 235 

67. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nın, Almanya'da vefat eden işçi 
vatandaşlarımızın cesetlerinin kendi vatan 
topraklarında defnedilmesini kolaylaştı
rıcı tedbirlerin alınmış olup olmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/426) 235 

68. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Murat öner'in, Afyon Karahisar'ın Daz
kırı Kaymakamına, köylülere meydan 
dayağı atmasından dolayı ne gibi bir işlem 
yapıldığına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/427) 235 

69. — Tokat Milletvekili Osman Sa-
raç'm, Erbaa'da bir tütün bakım ve işle
me evi yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu (6/428) 235 

70. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu 'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan to
hum dağıtımında ne gibi esasların nazara 
alındığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/429) 235 

71. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de, merkezi dışarda bulu
nan kaç dernek olduğuna dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/430) 235 

72. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Türkiye'de, dışardan yönetilen 
bir hıristiyanlık propagandası olup olma
dığına dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/431) 235 

73. — Hatay Milletvekili Talât Köse-
oğlu'nun, Adlî yılın açılmasında bir ko
nuşma yapan Yargıtay Başkanı hakkın
da görevini kötüye kullanmak suçundan 
bir tahkikat açılıp açılmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/432) 235:236 

74. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, Erzurum'da çimento fabrikası kurul
masının ikinci Beş Yıllık Plâna alınıp alın
madığına dair Başbakandan ve Devlet Ba
kanı Seyfi oztürk'ün sözlü cevabı. 
(6/433) 236:240 

Sayfa 
75. — Konya Milletvekili Nazif Ku

rucu'nun, Konya ilinde sulama ile entan-
sif ziraati hâkim kılmak için ne gibi ça
reler düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Tarım bakanlarından sözlü 
sorusu (6/434) 240 

76. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, küçük esnafın, fakir zümrenin ve 
köylünün yeterli krediye kavuşturulması 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu.. (6/435) 240 

77. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, yeniden hazırlanmakta olan Köy 
Kanununun ne zaman Meclise sevk e<dile-
ceğine dair içişleri Bakanından sözlü ıso-
rusu (6/436) 240 

78. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, A. P. Hükümetinin kuruluşumdan 
bu yana kaç belediye başkanı ve köy muh
tarı hakkında idari kovuşturma açıldığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/437) 240 

79. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile ku
rulan igletmelerin istihsallerinin, muayyen 
Hr kısmının ihracedilmesi için alınmış bir 
tedbir olup olmadığına dair iSanayi ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/438) 240 

80. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, mahkemelerdeki işlerin süratini 
sağlamak konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/439) 240 

81. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, Erzurum'da yünlü dokuma ve deri 
fabrikası kurulması ile süt sanayiinin ge
liştirilmesi hususlarında ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı iSeyfi Oztürk'ün cevabı 16/440) 240:242 

82. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Beslenme, Gıda Kontrol ve Tekno
loji Grupu Başkanlığının, lüzumu aşikâr 
olduğu halde, lâğvedilmesi gerekçesinin ne 
olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü (so
rusu. (6/441) 242 

83. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, Erzurum ovasının sulanması için ne 
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düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/442) 

84. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, petrol emareleri bulunduğu anlaşı
lan Erzurum ve dolaylarında petrol aran
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/443) 

85. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Orman içi köylerinin kalkınması 
için 1965 ve 1066 yıllarınıda yapılan işlerin 
neler olduğuna 'dair Tarım ve Köy İşleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/444) 

86. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in, izmir Halk Eğitimi Merkezi Mü
dürünün görevinden niçin alındığına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/445) 

87. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, izmir Millî Eğitim Müdürünün, 
görevinden alınmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/446) 

88. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-
trak'm, Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Semetle 
köyü içmesuyu inşaatının hangi sebeplerle 
durdurulduğuna dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/448) 

89. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banka
ları tarafından yaptırılmakta olan ikrami
ye evlerinin, yurdun muhtelif yerlerimde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Maliye, Ticaret ve imar ve İskân ba
kanlarından sözlü sorusu (6/449) 

90. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, meslek okulu mezunlarının kenidi 
branş ve ihtisasları dahilindeki fakülte ve 
yüksek okullara devam edebilmelerini sağ
lamak için bir çalışma olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/450) 

•91. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, aynı tahsil seviyesine ve hizmet 
müddetine sahibolan memurlar arasında 
eşitlik sağlanması için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/451) 

Sayfa 

242 

242 

242 

242 

242 

242-
243 

243 

243 

243 

Sayfa 
92. — Bundur Milletvekili Fethi Çelik-

baş'ın, yağmurdan ıslanmış üzümlerin Ta-
riş'ce satmalmması için bir emir verilip 
verilmediğine dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/452) 243 

93. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Ceyhan Ticaret Borsası Meclisi
nin, seçimlere 10 gün kala feshedilmesi se
bebine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/455) 243 

94. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
in, ilk okul öğretmenlerine de konut ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/458) 243 

95. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
m, Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde bir iş 
mahkemesi kurulması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/460) 243 

96. — Sinop Milletvekili Hilmi i«güzar'-
ın, Sinop'un, Boyabat ilçesine bağlı Ekin-
viran mevkiinde petrol araştırması yapı
lıp yapılmadığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/461) 243 

97. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Pozantı ilçesinde Tekel için kira
lanan binanın kira ücretine ve durumu
nun müsaidolup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/462) 243 

98. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, içtüzüğün 95 nci maddesi
nin bugünkü tatbikatının İçtüzüğün lâfzı
na ve ruhuna uygun bulunup bulunmadı
ğına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/463) 243 

99. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun 
köyüne yedek subay öğretmen olarak ata
nan M.T.T.B. Başkanının, öğretmenlik va
zifesine devam etmemesi ve siyasi beyanat
lar vermesi karşısında ne gibi işlem yapıl
dığına dair Millî Eğitim ve Millî Savunma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/464) 243:244 
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lıOO. — Tokat Milletvekili Fethi Ala
calı'nın, Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, 
Turhal ve Artova'ya bağlıyacak karayol
larının 1967 yılı bütçe döneminde tamam
lanıp tamanılanamıyacağma dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/465) 244 

101. — Afyon SlaraMsar Milletvekili 
Muzaffer özdağin, 1965 -1966 ders yılında 
lise ve muadili okullardan mezun olup bir 
üniversite veya yüksek okula giremiyerek 
açıkta kalan öğrenciler için ne tedbir düşü
nüldüğüne dair Başbakan ve Millî Eğitim 
bakanlarından södü sorusu (6/466) 244 

102. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nm, İçel ili Anamur ilçesinde 6' 
öğretmenin işten elçektirilmesinıde ve bir 
öğretmenin Bakanbk emrine alınmasında
ki gerekçenin ne olduğuna dair İçişleri ve 
Millî Eğitim bakalarından sözlü sorusu. 
(6/467) 244 

103. — Tokat Milletvekili Fethi Alaca-
lı'nın, Tokat'ın Zile Devlet Hastarrsine, 
ameliyat servisi için lüzumlu olan narkoz 
aletinin, bugüne kadar, verilmemesi sebe
bine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın sözlü ce
vabı (6/468) ' 244:245 

104. — Tokat Milletvekili Fethi Alaca-
b.'nm, Alnras hidro elektrik santralinden, 
Almuş ilçesinin istifade ettirilmemesi se
bebine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/469) 245 

105. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palanoğlu'nun, Si vasfa teknik okul 
açılması inin bir hazırlık olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/470) 245 

106. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
mn, hangi turistik tesislere, «Turizm ve 
turistik tesislerin ihtiyacı için lüzumlu 
maddeler» kotasından ne miktar ithalât 
tahsisi yapıldığına dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/471) 245 

107. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam'm, çocuk Ressam Bedri Baykamin 
Amerika ve Avrupa'daki sergilerine maddi 
ve mânevi yardımı ica^ettiren hususların 
neler dlduğuna dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/472) 245 

Sayfa 
108. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öz-

trak'ın, Tekirdağ merkez ilçesine bağlı (Se-
metli köyünün, 1964 yılında plâna alınıp 
inşasına başlanan içmesuyu inşaatının dur
durulması sebebinin ne olduğuna dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/473) 245 

109. — Erzurum Milletvekili Necati Gü
venin, Erzurum iline bağlı bulunan 1 050 
köye, köylünün kalkınması için, Ziraat 
Bankasınca tevzi edilmek üzere tahsis ©di
len zirai kredi ile hayvancılık kredisi mik
tarının ne olduğuna dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/474) 246 

110. — Mardin Milletvekili ibrahim Ay-
soy'un, Mardin Valiliğince verilen pasa
portları vize etmekten imtina eden Lüb
nan Büyükelçiliğinin bu tutumu konusun
da ne gibi tedbirlerin alınmasının düşünül
düğüne dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/475) 246 

111. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm, Samsun'da 19 Mayıs adiyle bir 
üniverkte kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/476) 246 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türk üniversitelerinde Hüseyin 
Ayan adında, asistan veya doçent, birinin 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/477) 246 

113. — (Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Ata
türk'e aidolmadığmı iddia etmenin, bunu 
özellikle, halkın şüpheyle karşılaması lâ-
zımgelen bir nutuk olarak empoze etme
nin sebebinin ne olduğuna dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/478) 246 

114. — istanbul Milletvekili Tekin 
Ererin, Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge yo
lundaki köşkte 6 Şubat 1933 günü, akşam 
yemeğinden sonra, 13 - 14 kişiye hitaben 
bir konuşma yapıp yapmadığına dair İç
işleri, Millî Eğitim ve Ulaştırma bakan
larından sözlü sorusu (6/479) 246 

115. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akalin, son kararname ile Taylan'da ata
nan Büyükelçimizin Kore'de görevli bulun
duğu sırada sebebiyet verdiği bâzı olay-
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ların bilinip bilinmediğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/482) 246 

116. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, pancar çiftçisinin çalışma
larının iyi değerlendirilebilmesi için, pan
car fiyatlarına zam yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu. (6/484) 246 

117. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fab
rikasına, C. H. P. Koalisyon hükümetleri 
ile A. P. Hükümeti zamanlarında kaçar 
aded işçi alınmış olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/485) 246 

118. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tasin Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fab
rikasının, 1965 - 1966 yılları içerisinde, is
tihsal ettiği çimentoların hangi firmalara 
verildiğine ve halka pahalı satılması kar
şısında ne gibi tedbir alınmasının düşü
nüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu. (6/486) 246 

119. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, kesinleşmiş mahkeme kararlarının 
vaktinde infazını sağlamak ve böylece va
tandaşların mağduriyetini önlemek üzere, 
her hangi bir tedbir alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/487) 246:247 

120. — Malatya Milletvekili Şaban 
Erik'in, Ankara'nın Varlık ve Gayret ma
hallerinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ait meskenlerin, kimler için inşa ettiril-
dioine ve halen kimlerin oturduğuna dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu. (6/4&9) 247 

121. — Afyon Milletvekili Mustafa 
Akalın'in, lise ve ortaokullardaki müdür 
yardımcılarının, haftalık ders saatlerine 
ve bunların girmedikleri dersler için, diğer 
öğretmenlere ödenen ücretlere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu, (6/490) 247 

122. — Afyon Milletvekili Mustafa 
Akalın'in, Afyon - Şuhut yol güzergâhının, 
kadîm istanbul - Antalya yolu istikametin
de değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme-
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diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/491) 247 

123. — Sivas Milletvekili Giyasettin 
Duman'm, Tarım Bakanlığında görevli Zi
raat mühendislerinden, kaçar kişinin, büro 
ve taşra teşkilâtlında çalıştığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/492) 247 

124. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, görevleri icabı, avukat 
ve öğretmenlere, silâh verilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu. (8/493) 247 

125. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nm, Artvin'in Ardanuç ilçesine 
bağlı İrmaklar bucağına telefon hattı çe
kilip çekilmiyeceğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/494) 247 

126. — Kastamonu Milletvekili i. Hak
kı Yılanlıoğlu'nun Kastamonu ili dâhi
linde, 1966 yılında, kaç hariciye mütehas
sısı ve operatör bulunduğuna dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/495) 247 

127. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'm, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün, nerelerde (dinlenme tesis
leri bulunduğuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/4C6) 247 

128. — Kars Milletvekili Osman Yel-
tekin'in, Kars Ticaret Odası seçimlerinde, 
Bakanlığın emrini yerine getirmiyen idare 
âmiri hakkında kanuni bir işlem yapılıp 
y.apıhmyacağına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/497) 247 

129. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akalm'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Genel Müdürlüğünün, diğer mües
seselerdeki görevlerine ve aldığı istihkak
lara dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/498) 247:248 

130. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, T. ö. D. M. F. Üyesi olan bâzı 
ilkokul müdürlerinin, haksız olarak, ilkokul 
öğretmenliğe atanmalarına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/499) 248 

131. — iSivah Milletvekili Kâzım Kan
gal'ın, Sivas'ın, Kangal ilçesi kaymaka-
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mmın, Tortum'a tâyin edilmesi sebebine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/500) 248 

132. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kinin, memleketimizde şimdiye kadar ku
rulan köy kalkınma kooperatiflerinin ade
dine ve çalışma konularına dair Köy işleri, 
Çalışma ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu. (6/501) 248 

133. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kinin, ikinci Beş Yıllık Plânda, tarımsal 
kalkınma konusunda ne gibi tedbirlerin 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/502) 248 

134. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nin Lüleburgaz 
ilçesine bağlı Ahmetbey Belediyesinde, or
taokul açılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/503) 248 

135. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'm, Ticaret Lisesi mezunlarının, üni
versitelerin sosyal ilimler tedris eden fa
kültelerine girebilme imkânlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/504) 248 

136. — istanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'm, Ankara Üniversitesi Zi
raat Fakültesinde, Profesörler Kurulunun 
karan alınmadan, dış seyahat harcama
ları yapılıp yapılmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/505) 248 

137. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nm Kadirli ilçesinin bâzı 
köylerinde, bahçeleri tahribeden suçluların 
adalete teslim edilip edilmediklerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/506) 248 

138. — Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, Nevşehir milletvekillerinden biri
nin, Ürgüp ilçesinde, turistik vasıflan haiz 
olmıyan binalarına turizm fonundan kre
di sağlama teşebbüsünde bulunup bulun
madığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu. (6/507) 248 

139. — Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, Nevşehir milletvekillerinden biri
sinin, iskân raporu olmıyan ve iş Banka-

Sayfa 
sına kiralanan binasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/508) 248 

140. — Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı 
ve halıcılık kooperatiflerinin, yıllık kongre
lerinin yapılıp yapılmadığına dair Ticaret 
ve Sanayi bakanlanndan sözlü sorusu. 
(6/509) 248:249 

141. — Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Ka-
rayollan Bakımevine çekilmekte olan 
elektrik hattından, bir milletvekilinin 
mandırasına da elektrik verilip verilmi-
yeceğine dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/510) 249 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi iş-
güzar'ın, balık avlanmasında kullanılan 
malzemelerin, memleketimizde imal edilip 
edilmediğine dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/511) 249 

143. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sırıyüccmn, Çankaya Vergi Dairesinde 
fîTi'V.timal olup olmadığına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu. (6/512) 249 

144. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmazın, zeytin müstahsilinin ihtiyaç
larının karşılanması konusunda ne düşü
nüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/513) 249 

145. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tat
bik olunacağına dair Başbakan ve Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/514) 249 

146. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun memleketimizdeki işsiz sayısına 
ve gelecekteki ink_V;afına dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/515) 249 

147. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde 
Horasan'da vuku bulan hâdiselere ve orta
okul müdürünün Erzurum'a nakil sebebine 
dair İçişleri ve Millî Eğicim bakanlanndan 
sözlü sorusu. (6/516) 249 

148. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'in, Türlriye Eadyo Televizyon Kuru
munda suiistVnal olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/517) 249 
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149. — Gümüşane Milletvekili Sabri 

özcan San'm, Bursa nutkunun, Atatürk 
tarafından söylenmiş olup olmadığına dair 
Millî Eğitim ve Adalet bakanlarından söz
lü sorusu. (6/518) 249 

150. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Karadeniz Teknik üniversite
sinin ihtiyaçlarına dair Millî EğMim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/519) 249 ;250 

151. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, UNESCO tarafından, ilâ Türk'ün 
Dünya gençliğine örnek iısan seçilip seçil
mediğine dair Başbakan, Millî Eğitim ve 
Turizm ve Tanıtma bakanlarından sözü 
sorusu. (6/522) 250 

152. — Edr»rne Milletvekili Türkân 
Seçkin'in, bâzı ilâç lâborttuvar ve fabri
kalarına ortak bulunan dolrtorlara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/523) 250 

153. — Ordu Milletvekili Sadi Pehli-
vanoğlu'nun, Ordu'da bir hava alanı inha
sının düşünülüp düşünülmediğime dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü nonısu. (6/524) 250 

154. — Eskişehir Milletvekili Hayri 
Başarın, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmu
diye ilçelerVıe bağlı köylerdeki vakıf arazi
lerin satışına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/525) 250 

155. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün 
tutumuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/526) 250 

156. •— Gümüşane Milletvekili Sabri öz
can San'm, Gümüşane ilinin sağlık hizmet
lerine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/527) 25C 

157. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine 
bağlı Kızılkaya köyü sâkinlerinin iskânla
rına dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu. (6/528) 250 

158. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine 
bağlı Çiîfteköy sâkinlerinin iskânına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/529) ; 250 
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159. — Bitlis Milletvekili Cevdet Gebol-

oğlu'nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik 
santralı kurulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/530) 250 

160. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
m Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsul
leri Ofisi ajansının silo, araç ve bina ih
tiyacına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/531) 250 

161. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Kurban Bayramı süresince açık bu
lundurulan İstanbul müzelerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/532) 250: 

251 
162. — Aydın Milletvekili Reşat özar-

da'nın, Türk Hava Kurumunun kuruluş 
gayesine ve malî kaynaklarına dair Başba- * 
kandan sözlü sorusu. (6/533) 251 

163. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Polatlı - Yunak - Akşehir - Yal
vaç yolu inşaasının, 5 Yıllık Plân hilâfına 
geciktirilmesi sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/534) 251 

164. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Ba
baeski ilçesinin ortaokul ihtiyacına dair 
Millî Eğitin Bakanından sözlü sorusu. 
(6/535) 251 

165. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Orman işletme Müdürlüğü 
emrinde çalışan personelin adedine ve 
ikramiye verilip verilmediğine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/536) 251 

166. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir 
baraj inşaasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/537) 251 

167. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Yalova - Ulaş - izmit yolunun ihale
sine ve Ereğli yolu inşaatında suiistimal 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/538) 251 

163. — Aydın Milletvekili Nahit Men
teşe 'nin, Aydın ili hudutları içinde bulu
nan Bafa gölünün mülkiyetine dair Mali
ye, Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanlarından sözlü sorusu (6/539) 251 
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169. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu 'nun, Akşehir Emniyet kadrosunun 
takviyesine dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/540) 251 

170. _ Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Konya'nın ilçelerdeki jandarma 
ve pol:>3 teşkilâtına dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/541) 251 

171. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki ara
zilerin sulanmasına ve hidro - elektrik ener
jisi sağlanmasına dair Başbakan, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü so
rusu. (6/542) 251:252 

172. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, memleketimizin diplomatik tem-
silc'ılerine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/543) 252 

173. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Orman Genel Müdürlüğü teş
kilâtında çalınanların terf ilerine dair Tarım 
ve Maliye bakanlarından sözlü sorum. 
(6/544) 252 

174. _ Tekirdağ Milletvekili Kemal 
Nebioğlıı.'nmı, memleketimizdeki petrol tev
zi istasyonlarının sayısına, tanzimline ve 
sattıkları petrole dair Ticaret ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/545) 252 

175. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçele
rinde spor tesisleri yapılmalının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/546) 252 

176. — Kars Milletvekili Âdil KurteF-
:a, 1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümu
lüne giren kasaba ve köylerin adedinin ne 
kadar olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/547) 252 

177. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
danın, eski Federal Almanya Başbakanı
nın ölümü dolayısiyle Başbakan tarafın
dan çekilen taziyet telgrafına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/548) 252 

178. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trab
zon bölgesindeki uygulamasına, 2510 numa-
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ralı Kanunun yeterli olup olmadığına ve 
orman içi köylerin iskânına dair imar ve 
İskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/549) 252 

179. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nde artan hır
sızlık olaylarına ve emniyet teşkilâtına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/550) 252 

180. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker '.Vı, Boraks madencin değerine ve bu 
madenlerimiz için millî bir politikanın tes-
bit edilip edilmediğine daâr Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/551) 252 

181. — Mardin Milletvekili Nazmi 
Oğuz'un, Kocaeli'nde Hükümet konağı in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu. (6/552) 252 

182. — Kocaeli Milletvekili Süreyya 
Sofuoğlu'nun, izmit'teki spor tesisleri in-
ga.'inıra ne zaman tamamlanacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/553) 253 

183. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zarın, Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden 
meydana ^elen zararların telâfisi için ne 
düşünüldüğüne dair Ticaret ve Tarım ba
kanlarından söslü sorunu. (6/554) 253 

184. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakla Esatoğlu'nun, Almanya ve Bel
çika'ya yapılan geziyo dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/555) 253 

185. — Afyon Milletvekili Muzaffer 
özdağın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyü
nün seylândan korunması için ne düşü
nüldüğüne dair imar ve iskân Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/556) 253 

186. — Afyon Milletvekili Muzaffer 
özdağ'ın, Federal Almanya Cumhuriyetine 
yapılan ziyarete dair Başbakan ve Uışıışleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/557) 253 

187. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin 
gelişmesi için ne gibi tedbirler alınacağı
na dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/558) 253 

188. — Aydın Milletvekili Rcgat özar-
da'nm, Ankara Yeni Cezaevkıdeki mah-
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kûmlardan üçünün Adalet Bakanının evin
de çalıştırılıp çalıştırılmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/559) 253 

189. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğü ile Adana şubesin
deki hizmetliler arasında vukübulan ihtilâ
fa dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/560) 253 

190. — Afyon Karahisar Milletveldli 
Muzaffer özdağ'ın, Rize Adliyesinde vu
kübulan olaylara dair Adalet ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/561) 253 

191. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memur
ları hakkında, 3203 numaralı Kanuna gö
re çıkartılan tüzüğe dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/562) 253 

192. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Dışişleri Bakanının seyahatlerine 
dair DlşTİeri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/563) 253:254 

193. — İstanbul Milletveldli Reşit Ül
ker'in, eski Tokat Valisinin, Türk Kadın
lar Birliği Genel Merkezinim denetliyen mü
fettişin elinden zorla tahkikat evrakını 
alıp almadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/564) 254 

194. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe-
ner';n, çay üretimindeki partizan davranış
lara ve bozulan çaylara dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/565) 254 

195. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucv.'nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin 
kalkındırılmasına dair Başbakan, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/566) 254 

196. — Konya Milletvekilj Nazif Ku
rucu'nın, Doğanhisar - Engili - Akşehir yo-
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lunun bitirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük 
- Beyşehir yolunun geçişe alınmasına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/567) 254 

197. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, Bozkır - Üçpınar - Hadim - Taş
kent - Tepebaşı - Ermenek yolunun geçişe 
açılmasına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 254 

198. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'-
ın Sivas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı 
ile idare âmirlerinin tutumuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/569) 254 

199. — Bursa Milletvekili .Sadrettin 
Çanga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ait hastanelerin Devlete deviredilip edil-
miyeceğ'ae dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Çalışma bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/570) 254 

200. — Aydın Milletveldli M. Şükrü 
Koç'un, Samsun ilköğretim Müfettişinin 
Orta - Doğu Âmme idaresi Enstitüsünce 
açılan burs imtihanını kazanıp kazanma
dığına dair Millî Eğicim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/571) 254 

201. — Ankara Milletvekili Hüseyin 
Balan'in, Maraş 'm Elbistan ilçesinde tertip
lenen şairler gecesinde çıkan olaylara dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/572) 254 

202. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü-
zar'ın, Basın ilân Kurumu Genel Müdür
lüğünün görevine ve ilân tarifelerine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/573) 254:255 

203. — Eskişehir Milletvekili Şevket 
Asbuzoğlu'nun, Başbakanın Gökçekaya Ba
rajının temel atma töreninde yaptığı ko
nuşmaya dair Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Seyfi öztürk'ün sözlü cevabı 
(6/574) 255:258 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm Samsun 
ilinde meydana gelen sel felâketi dolayısiyle ge
rekli tedbirlerin alınması ve yardımların yapıl
ması konusundaki demecine imar ve iskân Ba
kanı Haldun Menteşeoğlu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin cevap verdi
ler. 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı ilhami Ertem'e Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'e 
de Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekillik et
melerinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm Suudi Ara
bistan ve Libya'ya yapacakları resmî ziyarette 
kendilerine Tokat Milletvekili Osman Saraç'in 
refakat etmelerinin uygun görüldüğüne dair 
Başbakanlık tezkeresi kabul oludu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Adapa
zarı deprem bölgesinde sağlam ve hasar görme
miş binaların yanında betonarme binaların bir 
moloz yığını haline gelmesi sebeplerini, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı olayla
rını incelemek ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri, 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, tefe
ciliğe kesin olarak son vermek, millî üretimi 
artırmak ve tarımla geçinen köylü ve çiftçilerin 
emeklerinin karşılığını almalarını sağlamak için 
gerekli olan tedbirleri, 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, bü
yük halk kütlelerinin sağlığını tehdit eden hile 
ve ihmallere kesin olarak son vermek amaciyle 
alınması gerekli tedbirleri, 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 
Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca hareket 
edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını ince
lemek ve 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, orman 
içi köylerin a durumunu incelemek üzere Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergeleri okundu 
ve gündeme alınarak sıraları geldiğinde görü
şüleceği bildirildi. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 
gündemde bulunan 520 ve 521 sayılı ve 

Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm da 360, 457 
ve 459 sayılı sözlü sorularını geri aldıklarına 
dair önergeleri okundu ve soruların geri veril
diği bildirildi. 

Komisyonlardaki noksan kalan seçimlerin 
gündeme alınması, seçimlerin bir liste üzerinden 
yapılması ve bir tasnif Komisyonunca tasnif 
edilmesi hususları kabul olundu. Yapılan se
çim sonucunda bâzı adayların seçilmiş olduk
ları, bâzı üyelikler için tekrar seçim yapılacağı 
bildirildi. 

Adana Milletvekili Ali Karcı'nın 355 sayılı, 
Diyarbakır Milletvekili» Tarık Ziya Ekinci'-

nin 397 sayılı ve 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 375 sa

yılı sözlü sorularının yazılı soruya çevrilmesine 
dair önergeleri okunarak yazılı soruya çevrildik
leri bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Anka
ra'da toplantı yapan Kıbrıslı Mücahitlere karşı 
Emniyet görevlilerinin davranışları sebebiyle 
içişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında, 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'in, Kay
seri'de vukua gelen hâdiseler sebebiyle Hükümet 
hakkında, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Kıbrıslı 
soydaşlarımıza karşı Türk Devleti olarak girişi
len taahhütlerin yerine getirilmemesi sebebiyle 
Hükümet hakkında, 

Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir 
gensoru açılmasına dai: önergeleri, önerge sahip
leri tarafından geri alındı. 

Gündemde yer alan bir genel görüşme ve beş 
Meclis araştırması önergeleri üzerindeki görüş
melerin gelecek birleşime bırakılmasına dair 
A. P. Meclis Grupu Başkanvekili Aydın Yalçm'-
ın önergesi kabul olundu. 

Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'nın, 
Artvin'de kontralit fabrikası kurmak üzere 
Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin ne 
olduğuna dair sorusuna Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş, 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun, 
yurdumuzda, bugüne kadar tesbit edilmiş olan 
asgari ücretlerin yeterli bulunup bulunmadığı
na dair sorusuna Çalışma Bakanı Ali Naili Er
dem, 
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Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'ın Ge
vaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri inşa
sının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu
na Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad 
ve, 

Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine 
en kısa yoldan irtibatı temin edecek yolun ya
pımı için bir çalışma olup olmadığına dair so
rusuna da Bayındırlık Bakanı Orhan Alp 

Cevap verdiler. 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 sayılı 
Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu, müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek ve 
değerlendirmek için, memleketin hangi strate
jik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş olduğuna 
dair Tarım Bakanından, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, Orman 
Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan orman 
müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulunanların 
adedine dair Tarım Bakanından, 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ankara 
Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» baslığı 
altında yayımlanan yazı ve resimlerin 38 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Adalet Bakanından, 

Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka-
lın'ın, Hazine adına tesbit ve tescil yapılan ara
zilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Köy işleri Ba
kanından, 

Afyon Karahisar Hava Alanı inşası için ne 
kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna dair 
Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Türki
ye'de sürü sahiplerinin yanında, ücretle çalışan 
kaç çoban bulunduğuna dair Çalışma ve Devlet 
bakanlarından, 

Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, 
AID Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yar
dım yapıldığına ve bu yardımın ne suretle sarf 
edilmiş olduğuna dair Başbakandan, 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıcın, Samsun 
Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür tâyininden 
haberdar olunup olunmadığına dair Ticaret Ba
kanından, 

İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, Spor -
Toto ve Loto'nun Millî Piyango idaresine bağ
lanması hususunda her hangi bir hazırlık yapıl
mış olup olmadığına ve bu konuda ne düşünül
düğüne dair Devlet ve Maliye bakanlarından, 

Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, 
Devlet Kadro kanunu tasarısının ne zaman Mec
lise getirileceğine ve Devlet Memurları Kanu
nunun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlüğe kon
masının katî olup olmadığına dair Başbakan
dan, 

Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm İz
nik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden yolla
rın asfaltlanmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından, 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'-
nun, T. 0. Ziraat Bankasının, bugüne kadar 
ödenmiş sermayesinin miktarına ve hangi tarih
lerde artırma ve ödeme yapıldığına dair Tica
ret Bakanından ve, 

Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, 
hastane ve sağlık müesseselerinde doktor ve 
uzman tabib bulunamamasının sebepleri üzerin
de durulup durulmadığına dair Başbakandan, 

Olan soruları, soru sahipleri ikinci defadır 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ^üs
tü. 

292, 299, 301, 303, 305, 306, 314, 315, 316, 
317, 335, 343, 354, 363, 364, 388, 389, 390, 400, 
416, 433, 440, 442, 443, 449,452, 468, 469, 477, 
504, 516 ve 519 sayılı sorular, ilgili bakanların; 

324, 347, 351, 359, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 
376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 387, 391, 392, 
393, 398, 399, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
408, 40£, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 
419, 420, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 
434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 444, 446, 448, 
450, 451, 455, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 
467, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479 
482, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 
494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 
515, 517 ve 518 sayılı sorular, soru sahiplerinin 
Genel Kurulda hazır bulunmaları sebebiyle, 

332, 333 ve 358 sayılı sorular, soru sahipleri 
izinli olduklarından ve, 
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465 sayılı soru da ilgili Bakan mehil istedi
ğinden, gelecek birleşime bırakıldı. 

24 . 11 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 18,47 de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

SOEULAR 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Sözlü soru 
1. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 

Maraş'm Afşin ve Elbistan havalesinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair sözlü soru önergesi Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar, Sanayi, Ulaştırma bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/649) 

Yazılı sorular 

1. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin, Tavas ilçesine bağlı Konak köyü
nün, bucak olması hakkındaki vâki müracaat
larının hangi safhada olduğuna dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/540) 

2. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de, 1964 yılında açılması karar altına 
alman T. 0. Merkez Bankası şubesinin, bugü
ne kadar, açılmaması sebebine dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/541) 

3. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 1964 yı
lında, tesisi kararlaştırılan sanayi çarşılarının 
yapılmasından vezgeçilmesi sebeplerinin neler 
olduğuna dair yazık soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/542) 

4. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında, 
tarıma elverişli ne miktar toprak bulunduğuna 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/543) 

5. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy kasaba

sının bucak olması hakkındaki vâki müracaat
ların hangi safhada bulunduğuna dair yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. (7/544) 

6. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir numune fi
danlığı kurulmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazık soru önergesi, Tarım Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/545) 

7. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Türkiye'de mezru arazinin katı miktarının 
belli olup olmadığına dair yazık soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/546) 

8. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli ovasının sulanması işinin, bir intiza
ma bağlanması hususunda her hangi bir etüt 
ve çalışma olup olmadığına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/547) 

9. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yeşilyuva 
kasabasının, bucak olması hakkındaki vâki 
müracatlarının hangi safhada olduğuna dair 
yazılı soru önergesi, içişleri Bakanlığme gön
derilmiştir. (7/548) 

10. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli, Buldan, Babadağ ve Kızılcabölük'te 
dokumacılıkla geçinen halkın, pahalı iplik 
almasını önlemek için Sümerbank fabrikaları
nın iplik fiyatlarını düşürmesinin kabil olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/549) 
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11. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'de, bütün Ege bölgesine şamil olmak 
üzere, bir, et kombinası kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair yazılı soru öner
gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/550) 

2. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Mebrure Aksoley'in, 5682 sayılı Pasaport Kanu
nunun 13 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasındaki bir 
kelime ile aynı kanunun muaddel 14 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasındaki bir kelimenin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi (2/579) (içişleri 
ve Dışişleri komisyonlarına). 

2. — Sivas Milletvekili Gültekin Sakarya'
nın, 521 sayılı Danıştay Kanununun 168 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna 4 sayılı 
cetvelin eklenmesine dair kanun teklifi (2/580), 
(Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarına). 

1. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptıkları İn
giltere gezisi-izlenimlerine dair demeci. 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Feri-
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12. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, 
Denizli'nin, Tavas ilçesinde ormanla ilgili bir 
endüstri kolunun kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/551) 

KÂĞITLAR 

\ TEZKERELER 
3. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/789) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona). 

4. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi. (3/790) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona). 

dun Cemal Erkin, Cumhurbaşkanı ile birlikte 
yaptığı Londra gezisi izlenimlerini Yüce Heye
tinize arz etmek üzere gündem dışı söz istemiş
tir. Bu konuda kendisine söz veriyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 8 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, lütfen 
sonradan gelen sayın üyelerin de beyaz düğme

lere basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge

rekli çoğunluğumuz vardır, gürüşmelere başlı
yoruz. 

4. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Buyurun Sayın Erkin. 
Muhterem arkadaşlarım, biraz sonra yük

sek tasvibinizi alarak komisyonlara seçim ya
pılacaktır. Bu itibarla sayın üyelerin lütfen 
dağılmamalarını rica ederim. 

Buyurun sayın Erkin. 
FERİDUN CEMAL ERKİN (Ordu) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; Majeste 
Kraliçe II nci Elizabeth'in nazik davetlerine ica
bet buyuran Muhterem Cumhurbaşkanımızın in
tihap ve tensipleri ve Yüksek Meclisin muvafa
kati üzerine ingiltere'ye vâki ziyaretlerinde 
refakatlerindeki heyete katıldığım Yüce Mec
lisin malûmudur. Bu ziyaret esnasındaki intiba-
larımı ihtiyarım dışında bâzı sebeplerden biraz 
geç kalmış bile olsa, kısaca arz vazifemi yerine 
getirmek için şimdi huzurunuzda bulunmakta
yım. 

Her şeyden evvel şu hususu arz edeyim ki, 
Devlet ve Milletimizi temsilen yapılan bu ziya
rete ait program, mûtadın üstünde bir dikkat, 
itina, vukuf ve belginlik ile hazırlanmış ve zi
yaretin devam ettiği yedi gün esnasında tam 
bir intizam ve hassasiyet içinde aynen icra ve 
tatbik edilmiştir. 

Cumhurbaşkanımızı ve refakatindeki heyeti 
hava meydanından Londra'ya götüren Kraliyet 
treni, Victoria istasyonuna vardığı zaman, şeref 
salonunun önünde, karanfil ve krizantemlerle 
süslenmiş ve tamamiyle serbest bırakılmış orta 
alanda, Majeste Kraliçe, Dük Of Edinburg, 

, Valide Kraliçe, Kraliyet ailesi mensupları, pren
sesler ve eşleri; yan tarafta Başbakan, Dış ve 
içişleri bakanları, Londra Belediye Reisi, Bü
yük Londra Kumandanı Mareşal ve sair er
kân yer almış bulunuyorlardı. Cumhurbaşka
nımızın, Prens Philip refakatinde askerî kıtayı 
teftişini mütaakıp arabalarla, Majeste Kraliçe
nin verecekleri özel yemekte hazır bulunmak 
üzere, Buckingham Sarayına giderken, yol bo
yunca, şiddetli yağmurdan tahaffuz için şem
siye altında sabır ve neşe ile bekliyen Londra 
halkı, misafirleri şen ve sıcak tezahürleriyle se
lâmlamakta idiler. 

Aynı günün akşamı, Majeste Kraliçenin sa
rayda Cumhurbaşkanımız ve refikaları şerefine 
verdikleri ziyafet cidden çok parlak oldu. öğ
le yemeğinde, masada yakınlarında bulunmak 
itibariyle iltifatlarına mazhar olduğum Hüküm-
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darın, vâki daveti üzerine akşam yemeğinden 
sonra da kendileriyle uzunca bir konuşma yap
mak ve ayrıca Valide Kraliçe ve prenseslerle 
de görüşmek fırsatına mazhar oldum. 

Cumhurbaşkanımız ve refikalarının Büyükel
çiliğimizde Kreliçe ve Prens Philip şerefine ver-
likleri karşılık ziyafet de çok başarılı ve sıcak 
)ir hava ve dekor içinde cereyan etti. 

Gerek Londra'da, gerek iskoçya'da tertibe-
iilen. ve vaktinizi almamak için burada teferru
atına girmek istemediğim bütün diğer kabul ve 
ziyafetler de, Türkiye Devlet Başkanına ve muh
terem refikalarına gösterilen aynı titiz ilgi ve 
itina, aynı ihtiram dikkati içinde vtikubulmuş-
tUL\ 

Bu arada bir tek davet üzerinde özellikle, 
clurmaklığım gerekiyor. Çünkü bu davet şim
diye kadar, Londra'yı resmen ziyaret eden hiç
bir Devlet'Başkanı için düşünülmemiştir.Londra 
_ci'/arında, Kraliyet Topçu Kumandanlığı binası
nın müekllef salonlarında bu daveti yapanlar Ge
nel Kurmay Başkam ile Silâhlı Kuvvetler Ko
mutanlar?. KİL 

Ziyafet, her türlü tekellüften âri, gayet sami
mî bir hava içinde geçti ve bu toralantı da diğer
leri gibi, bizlerde unutulmaz hâtıralar bıraktı. 
Yetkili bir ilgilinin bana ifade ettiğine göre, bu 
müstesna davet, kahraman bir millete, sadık ve 
güvenilir bir füttefike yöneltilmiş bir saygı te
zahürü, mânasını taşımakta idi. 

Kraliyet treni ile İskoçya'ya gidildi. Cum
hurbaşkanımız ve refikaları orada da çok sevim
li irjkoçyalılarm sevgi tezahürleriyle karşılaştı
lar. Glasgov Limanı idaresinde, meddü cezrin 
gemilerin seyrüseferi üzerindeki tesirleri hak
kında ilmî açıdan yapılan çok ilgi .çekici tetkik
ler, küçültülmüş model üzerinde izah olundu. 
Glasgow Belediye Reisinin ziyafetini, Edinburgh 
şehrine hareket takibetti. Tarihî şatonun ziya-
retmden sonra, orada, İskoçya Nazırının, Kra
liçe adına hasırladığı akşam davetine icabet edil
di. Ertesi gün rasathanenin ziyareti esnasın
da, bu müesseseyi idare eden seçkin âlimin vu
kuflu izahlarını müteakip, otomatik teleskop de
nilen fen harikasını hayranlıkla gördük, öğle 
yemeğini Dük ve Düşes Of Hamilton'un tarihî 
-şatolarında yiyip, İkinci Dünya Harbinde Dük 
ile görüşmek üzere, uçakla gizlice iskoçya'ya 
inen ve tevkif edilen na.̂ i liderlerinden Rudolf 
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Hess'in taşıdığı harita da görüldükten sonra, 
uçakla Londra'ya avdet edildi, Londra'da son 
günümüzde, Nülılcer Enerji istasyonunu ziya
ret ederek, verilen izahları dinledik. Son gece 
Dışişleri Bakanının Hampton Court Sarayında 
verdiği ziyafette de bulunduktan sonra, ertes' 
sabah, erkenden, memlekete hareket olundu. 

Devlet Başkanımızın ve muhterem refikaları
nın ziyareti yalnız Saray, Hükümet ve gezilen 
şehirler ölçüsünde değil, memleket mikyasında 
da bir hâdise olarak değerlendirilmiştir. Londra'
da yayınlanıp bütün memlekete dağıtılan başlı
ca gazetelerden başka, taşra gazeteleri ve rad
yo da yayınlarında, Devlet Başkanımızın ziyare
tine yer vermişler ve Türk - İnigiiz münasebetle
ri hakkında olumlu yorumlarda bulunmuşlardır. 
Televizyonun, ayrıca, devamlı yayınlarla ziya
retin safhalarını İngiliz halkı önünde gösterdiği 
haber almmıtşır. 

Şimdi müsaadenizle basın yayınlarından bir
kaç misal vereyim : 

Times gazetesinin özel nüshasında şu cümle
lere tesadüf ettim: «Ziyaretten Türk - İnigliz 
ilişkileri daha ziyade yakınlaşmış olarak çıka
cak, Türkiye Cumhurbaşkanına gösterilen mû-
tad fevkinde sıcak kabul, gerek Türklerde, ge
rek İngilizlerde mevcut karşılıklı duygu ve dü
şünceleri çok yükseltecektir.» 

«Atatürk'ün ufukta hayalini gördüğü, Batı 
milletleri tarzında, asrî ve gelişmiş Türk Millet -
Devleti, günden güne daha belirli bir şekil ve 
hüviyet almaktadır. Batı ile bağlar artma ha
lindedir. Batı İktisadi Topluluğu ile ortaklık, 
Batı - Avrupa'da adedleri 200 bini aşan Türk 
işçi kütlesinin mevcudiyeti, Batı yardımının sağ
ladığı imkânlar, Türk ticaretinin Batıya yöne
len veçhesi, Batılı turistlerin Türkiye'yi ziya
retleri. ve bütün bunların üstünde, Batıya hâs 
politik, ekonomik ve sosyal tekniğin «benimsen
mesi, bu bağların birkaç misalidir.» 

Edinburg'da yayınlanan Evening Nev/s ve 
Bedford and North Herts gazetelerinde, siyasi 
yorumcu şu cümleleri yazıyor : «Son 20 sene zar
fında İngiltere'nin en fazla ihmal ettiği mütte
fik, Türkiye olmuştur. Londra, Kıbrıs konusun
da Türkiye'yi pek as desteklemiştir. Halbuki Ko
re'de Birleşmiş Milletler Bayrağı altında Türki
ye'nin bir tesanüt örneği verdiği gerçeğinin unu
tulmaya yüz tuttuğu görülüyor.» 
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Yazarın haklı olarak belirttiği gibi, ingilte
re'nin, aradaki mesafe dolayısiyle, Türk iktisadi 
sallanmasına şimdiye kadar gösterdiği ilgisiz
lik, İskoçya'da, Glyde nehri üzerinde, Boğaz 
için tasavvur olunan tarzda uzun bir köprünün 
Cumhurbaşkanımıza gösterilmiş olması vesile-
liyle artık ortadan kalkmaya yüz tutmuş görü
nüyor. 

Temenni edelim ki, müttefikimiz ingiltere'
nin bizimle birlikte 1960 andlaşmalariyle garan
ti vermiş bir devlet olduğunu hatırlaması sure
ciyle, aynı ilgisizlik bundan böyle ve özellikle şu 
mhranh günlerde Kıbrıs konusunda da yerini 
daha yakın, daha etkili ve daha anlayışlı bir alâ
kaya terketsin. 

Sözlerimi şu umumi intibalarla bitirmek isti
yorum. : 

Heyete dâhil üç parlömanter arkadaşınız, res
mî görüşmelere katılamamış olmakla beraber, 
kabuller esnasında geniş temaslarda bulunmak 
fırsatını elde etmişlerdir. Gerek yüksek man-
zurunus olan haberler, gerek yaptığım temaslar, 
Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra iki dev
let arasındaki siyasi ve ekonomik münasebetle
rin daha yakın olacağı ve tam bir anlayış havası 
içinde cereyan edeceği intibaını uyandırmıştır. 

Heyete gösterilen özel itinanın, gerek Birin
ci Dünya Harbinde Türk Ordusuyla karşı karşı
ya düşman olarak, gerek Kore Harbinde bizimle 
ıym düşmana karşı omuz omuza dövüşürken 
duyulan mütekabil hürmet hissi içinde, İngiliz
ler de, hem eski düşman hem yeni müttefik ola
rak Türk Milletine karşı uyanan hayranlığın, 
millî gücümüze ve milletlerarası münasebetler
de, sözüne güvenilebilir bir millet şeref ve itiba
rını taşmıaklığımızm ve dünya barısı için sarf et
tiğimiz gayretlerin, bir neticesi olduğu kanaa
tindeyim. 

Parlömanter sistemin beşiği olan İngiltere'de 
özgürlükten beklenen maddi ve mânevi bütün 
sonuçların sağlandığını bu defa bir kere daha 
müşahade etmekteyim. Rejimimizin kökleşmesi 
için sarf edegeldiğimiz çabaların tamamen ye
rinde olduğu ve mutlu hedeflerine mutlak eri
şeceği hakkındaki imanımı daha da kuvvetlen
dirmiştir. 

Yüce Meclise ziyaret hakkında arz ettiğim bu 
görüşlere Muhiddin Güven arkadaşımın da ka
tılacağını kuvvetle ümidetmekteyim. 
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Cumhurbaşkanımız ve refikaları her tarafta 
ve verilen bütün demeçlerde, Türk Milletine ve 
onun Başkanına lâyık, yakın, ince ve hürmetkar 
bir ilgi görmüşler, bütün ziyaretleri, üstün bir 
başarı içinde geçmiştir. Londra'dan memleketi
mize göğsüm gurur ve iftihar dolu olarak dön-

' düğümü huzurunuzda belirtmekten derin bir haz 
duymaktayım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

2. •— Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezekresi. (3/791) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin veril
mesi ile ilgili Başkanlık tezkeresi vardır. Okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun mü
talâa edilmiştir. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca, 15 gün, 
hastalığına binaen, 7 . 11 . 1967 tarihinden iti
baren, 

Kütahya Milletvekili t. Hakkı Yıldırım, 12 
gün, hastalığına binaen, 6 . 11 .1967 tarihinden 
itibaren. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü 10 
gün, hastalığına binaen, lö . 11 .1967 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Muğla Milletvekili Adnan 
Akarca'ya hastalığına binaen, 7 . 11 . 1967 ta-

» rihinden itibaren, 15 gün, izin verilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler....Kabul edilmiştir. 

Kütahya Milletvekili î. Hakkı Yıldırım'a has
talığına binaen ve 6 . 11 . 1967 tarihinden itiba
ren, 12 gün, iziri verilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman ünlü'ye has
talığına binaen ve 16 . 11 . 1967 tarihinden iti
baren 10 gün izin verilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın, Suudi 
Arabistan ve Libya'ya yapacakları resmî ziyarette 
kendilerine İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı
lıç'm katılmasının uygun görüldüğüne dair Baş
bakanlık t'ezkefesi. (3/792) 
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BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ve 

Libya'ya yapacakları resmî ziyarette kendileri
ne istanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'm da 
katılması uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine ögre gereği
nin yapılmasını ve sonucunun bildirilmesini rica 
ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 .— Ordu Milletvekili Feridun Cemal Erkin'-
in, 324 sayılı sözlü soru önergesinin yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi (6/324) 

BAŞKAN — Sayın Feridun Cemal Erkin bir 
sözlü sorusunu yazılı soruya tahvil etmektedir. 
önergesini okutuyorum. 

Mület Meclisi Başkanlığına 
24 Kasım 1967 tarihli gündemde 11 sayı al

tında yer alan ve Türkiye'nin Ortak - Pazarla 
bağlan konusu ile ilgili bulunan Nisan 1966 tar 
rihli sözlü sorumun yazılı soru hâline tahviline 
delâletlerini saygı ile rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Sözlü sorunun yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereği yapılacaktır. 

5. — Komisyonca üye seçimi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, altı ko
misyonda üyelikler münhal kalmıştır. * Bu se
çimlerin yapılmasındaki zaruret izahtan müstağ
nidir. Bu hususu yani seçimlerin şimdi yapıl
masını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul. etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın Baş
kan, Sayıştay Komisyonuna adayım. 

BAŞKAN — Seçimlerin bir liste üzerinde ya
pılmasını ve bir tasnif komisyonu ile tasnifin yü
rütülmesini oyunuza sunuyorum... Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Balım, arz edecejğim hepsini efendim, 
hepsini arz edeceğim sıra ile. 

» 
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6. — Çanakkale milletvekili Cihad Baban'ın, 
Anayasa Komisyonundan istifasına dmr önergesi 
(4/233) 

BAŞKAN — Efendim evvelce yapılan seçim
lerde Anayasa Komisyonu üyeliğine seçilmiş 
olan Sayın Cihad Baban, bu komisyondan istifa 
etmiştir, önergesi şudur, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasa Komisyonundaki görevimden istifa 

ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
Çanakkale 

Cihad Baban 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C.H.P. Grupu, istifa eden Sayın Cihad Ba

ban'ın yerine evvelce Nasuh Nazif Arslan'ı gös
termiş ve şimdi sayın üyelere dağıtılmış olan 
matbu listeler de buna göre bastırılmıştı. An
cak Grup Başkanvekillerinin imzası ile şimdi 
verilen bir önergeyle Nasuh Nazih Arslan'm 
yerine Sayın Ali Rıza Akbıyıkoğlu gösteril
mektedir. Lütfen elinizde mevcut matbu liste
lerde, Anayasa Komisyonu üyeliği için C.H.P. 
nden gösterilen Nasuh Nazif Arslan'm yerine 
Uşak Milletvekili Sayın Ali Rıza Akbıyıkoğlu '-
nu yazmanızı rica ederim. 

Efendim, Sayıştay üyeliği için hiç kimse 
aday değildir ve aday olmasının da imkânı yok
tur. Çünkü bu hak M.P. ne aittir. Fakat M.P. 
geçen birleşim grup başkanvekillerinden Saym 
Ahmet Bilgin'in burada izah ettiği gibi, her 
komisyona bir üye göstermiş ve her milletvekili 
ikişer komisyonda üye olmuştur. Binaenaleyh 
Sayıştay Komisyonuna üye göstermek hakkın
dan feragat etmiştir. Şimdi başka bir aday gös
terilirse komisyondaki oran bozulacaktır. Bu 
itibarla Sayıştay Komisyonu için başka seçim 
yapılmıyacaktır. Listede yer almış olması da 
şu izah ve açıklamayı yapmak içindir. 

Sayın Ardıçoğlu, sizden de istirham ediyo
rum ; komisyonlar bu istifalar yüzünden çalışa
maz hale gelmiştir. Seçilmiş olduğunuz komis
yondan t istifa etmeniz mutlak ret halinde olsa 
bile bunu birkaç gün geciktirmenizi ve komis
yonun hiç olmazsa başkanı sözcü ve kâtibini 
seçmenizi temin etmenizi istiham ediyoum. 

Efendim, eldeki matbu listelerde bir tashih 
daha yapmak gerekiyor; Maliye Komisyonu 
için Sayın Gıyasettin Duman ve Memduh Erde-
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mir aday gösterilmişler ve matbu oy puslası 
ona göre tanzim edilmiştir. Saym Memduh 
Erdemir evvelce başka komisyonlara seçildiği 
gerekçesiyle bu komisyondaki adaylığından fe
ragat etmektedir. Binaenaleyh Maliye Komisyo
nunun adayı olarak sadece Gıyasettin Duman 
kalmıştır. Lütfen o şekilde tashihini istirham 
ederim. 

Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum *: 
Şükrü Akkan... Burada mı?.. Yok. 
Aziz Zeytinoğlu?.. Yok. 
Muslih Görentaş?.. Burada. 
Nâzım Bayıllıoğlu?.. Yok. 
Sevinç Düşünsel?.. Burada. 
Nizamettin Erkmen?.. Yok. 
Kudret Bosuter?.. Yok. 
Mekki Keskin?.. Yok. 
Hamdi Maden?.. Yolf. 
Kadir Çetin?.. Burada. 
Efendim, Tasnif Komisyonu, Saym Kadir 

Çetin, Sayın Sevinç Düşünsel ve Sayın Muslih 
Görentaş'tan teşekkül etmiştir. 

Oylamaya nereden başlıyacağımızı tesbit için 
kur'a çekiyorum... Ordu. 

(Ordu milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — ikitfen oy vermemiş arkadaşı
mız kalmasın efendim. Başka oy vermiyen ar
kadaşımız var mı efendim? 

Oy puslası hazırlayıp verin, alsın arkadaş
lar. 

Efendim, başka oy vermiyen arkadaşımız 
kaldı mı? Var mı efendim? 

Oy verme işlemi bitmiştir, kutuları kaldırı
nız. 

Saym Görentaş, Sayın Sevinç Düşünsel, Sa
yın Kadir Çetin lütfen Tasnif Komisyonundaki 
görevlerinize. 

Efendim, yüksek tasvibiniz olursa, tasnif iş
lemi devam ederken gündeme geçelim. 

7. — Grup başkanvekillerinin, gündemde bu
lunan genel görüşme ve Meclis araştırması öner
gelerinin görüşülmesinin 1 Aralık 1967 Cuma gü
nüne bırakılmasına ve sözlü soruların cevaplan
dırılmasına geçilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Gündemle ilgili olarak bütün 
siyasi parti grup başkanvekillerinin imzasiyle 
verilmiş olan bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin sunuşlar kısmında bu

lunan genel görüşme ve Meclis araştırması öner
gelerinin müzakeresinin 1 Aralık 1967 Cuma 
gününe bırakılmasını ve sözlü soruların cevap
landırılmasına geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

Sabit Osman Avcı 

Y. T. P. Grup 
Başkanvekili 

Cengiz Ekinci 

Millet Partisi Grup 
Başkanvekili 
Faruk önder 

C. H. P. Grup 
Başkanvekili 
Kemal Satır 

Güven Partisi Grup 
Başkanvekili 

Coşkun Kırca 

T. İ P . Grup 
Başkanvekili 

Cemal Hakkı Selek 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oyunuza su
nuyorum. KabuJ edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

S. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
(6/384) sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi. (6/384) 

BAŞKAN — Efendim, Konya Milletvekili 
Sayın Nazif Kurucu bugünkü gündemin 34 nu
marası altında yer alan sözlü sorusunu geri alı
yor. önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 34 ncü maddesinde yer alan Yeni 

İstanbul Gazetesinde bir Bakanla ilgili çıkan' 
haber konusundaki sözlü sorumu geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Konya 

Nazif Kurucu 

BAŞKAN — Soru geriverilmiştir. 

Efendim, demin kabul buyurmuş olduğunuz 
karar gereğince sözlü sorulara geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) 

±, — Burdur Milletvekili * Fethi Çelikbaş'm, 
6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gereğince 
çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip edilme-, 
diğine dair Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün sözlü cevabı. (6/292) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş? Burada. 
Sayın Başbakan veya onun adına cevap ve

recek Bakan? Burada. 

Sayın Fethi Çelikbaş'm 'sözlü soru önerge
sini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbaş 

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

zel kişilere bırakılabilir.» hükmünü vaz'etmiş
tir. Kanunun bu âmir hükmü icabı olarak bu
güne kadar ne yapılmıştır? 

Hükümet bu konuda neler yapmayı düşün
mektedir? 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bajkanı, buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Burdur Milletvekili Çelikbaş'-
m Sayın Başbakanımıza yöneltmiş olduğu soru
ya aşağıdaki şekilde arzı cevabediyorum. 

6209 sayılı Serbest Bölge Kanununun 13 ncü 
maddesine tevfikan serbest bölge nizamnamesi 
3 . 8 . 1956 tarihinde hazırlanmış ve 18.8.1956 
tarih 9383 sayılı Resmî Gazetede neşredilmek 
suretiyle nizamname yürürlüğe girmiştir. 

i . 21 . 12 .1953 tarih ve 6209 sayılı Ser
best Bölge Kanununun 13 ncü maddesi gere
ğince çıkarılması gereken tüzük neşredilmiş 
midir? 

2, Bu kanunun 5 nci maddesi, «Serbest 
bölgeler Hükümet tarafından işletilebileceği 
gibi bu iş doğrudan doğruya veya Devletin iş
tirakiyle resmî kurullara veya gerçek veya tü-

Yine kanunun beşinci maddesine tevfikan 
Tuzla'da serbest bölge teşkil edilmiş ve 6209 sa
yılı KanUnun ikinci maddesinin A, B, ve C fık
ralarında gösterilmiş bulunan faaliyetlerde bu
lunulmuştur. Bu bölgedeki faaliyetler hakkında 
her hangi bir itiraz ve şikâyet bugüne kadar 
sebk etmemiştir. 

İkinci bölgemiz İskenderun Serbest bölgesi
dir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
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Genel Müdürlüğü tarafından 6209 sayılı Ka
nunun ikinci maddesine uygun olarak dâhilden 
ve hariçten eşya getirilmesi maksadiyle depola
ma faaliyetinde bulunmak üzere burada bir böl
ge teşkil edilmiş idi. Ancak 6209 sayılı Kanu
nun fazla muhafazakâr olması ve komşu mem
leketlerde serbest bölge teşkili ile ilgili espriyi 
ihtiva etmemesi muvecehesinde bu bölge tatmin
kâr bir netice vermemiştir. Konu Birinci Beş 
Yıllık Plânda ilkeleriyle tesbit edilmiş ve bu 
yönde çalışmalar yapılmıştır. İlgili Maliye, 
Gümrük ve Ulaştırma Bakanlıkları, kanunun 
aksayan taraflarını ıslah etmelk üzere 6209 sayı
lı kanunu tadil ve yeni unsurları ihtiva eden bir 
serbest liman ve bölge kanun tasarısı hazırlan
mış, Yüce Meclislerin tetkikine sunmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; evvelâ Sayın 
Bakana, cevaplarından dolayı teşekkürlerimi 
arz etmek istiyorum. 

Ancak Türkiye Ortak Pazarla ilişkilerini 
kurmak karannı verdiği andan itibaren ekono
mik cihazlanmasındaki noksanları süratle ikmal 
-etmek durumuna acilen gelmiş bulunmaktadır. 
1953 yılının son ayında çıkartılan bir kanun, şa
yanı eseftir ki, bir türlü lâyıkı veçhile tatbik 
mevkiine konamamaktadır. Halbuki Türkiye'
nin bulunduğu bölgede ejkonomik cihazlanması-
nı ikmal edebildiği takdirde Milletlerarası ticari 
münasebetlerden büyük kazançlar elde etmesi 
mümkün olan bir vaziyet, coğrafi bakımdan 

. Türkiye'de mevcut bulunmaktadır. Bu kanun 
tasan halinde çalışılırken Suriye'nin daha eski 
yıllardan itibaren Lazkiye'de bir serbest liman 
teşkil ederek Irak'ın Akdeniz'deki liman vazi
fesini görmesinden faydalandığı tesbit edilmiş 
ve Türkiye'nin de böyle bir yola girmek sure
tiyle Doğu - Alkdeniz'de Süveyş'ten geçmeden 
Türkiye'ye komşu <ilan memleketlerin serbest 
limanı veya serbest bölgesi kurmak mümkün 
görülebilmiştir. R. 0. D. Anlaşmasından sonra 
bu da ehemmiyet kazanmıştır. Türkiye - Iran -
Pakistan kendi arasında ekonomik münasebet
lerini geliştirmeyi düşünürken behemehal Akde-
nizin doğusunda bir serbest liman veya serbest 
bölgeyi kurmalı ki, bu iki memleketin Avrupa 
veya Şimalî - Afrika memleketleriyle olan eko

nomik münasebetleri Türkiye üzerinden kolay
lıkla geçebilsin ve Türkiye ekonomi bakımından 
bu memleketlerle olan münasebetlerde entegre 
bir duruma girebilsin. Fakat değil kanunun tat
bik edilmesi idareler arasındaki çalışmalar "da
hi Türkiye'de henüz tevhidedilmemiştir. öyle 
limanlarımız vardır ki, bu limanların idaresi 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne aittir. 
Yine öyle limanlarımız vardır ki, bunların ida
resi Denizyolları idaresine aittir arkadaşlarım. 
Bu kadar birbirinden habersiz bir merkezî sevkü 
idareden mahrum bir çalışma tarzı içerisinde 
çıkacak kanunların tatbik edilemiyeceği aşikâr
dır. Bu bakımdan. Türkiye bugün, 1953 e nis-
betle çok daha istifade edebileceği bir noktaya 
gelmiştir. Serbest limanlar ve serbest bölgeler 
kurulmasından Hükümetten ricam; bu yapılan
ların hiç olduğunu kabul ederek, Tuzla'da yapı
lan bir serbest liman çalışması değildir arkadaş
larım, hiç yapılmamış olduğunu kabul ederek, 
bir yandan Ortak Pazarla münasebetlerimizde 
daha aiktif bir politikaya girmek mecburiyetin
de olduğumuzu; beri taraftan bölgesel kalkınma 
anlaşması içerisinde Iran, Pakistan ve , hattâ 
bâzı petrol boru hatlarının Irak'tan meselâ Tür- v 

kiye'den geçirilmesi Akdenize akıtılması muza- « 
kerlerinin cereyan ettiği bir devirde pekâlâ 
Doğu - Akdenizde kurulacak bir serbest Uman 
veya bölgenin iktisadi gelişmemizde mühim 
rolü olacağını kabul ederek tamamen bir ihti
sas işi olan bu konuda üyesi bulunduğumuz 
milletlerarası teşekküllerden mütehassıs cel-
betmek suretiyle istifade etmesinde fayda mülâ
haza etmekteyim. Az gelişmiş memleketlerden 
bâzıları GATT'ın Cenevre'de neşrettiği aylık 
bültenden okuduğuma göre, bu çeşit serbest li
manlar kurmak mevzuunda çok ileri bir vaziyet
te olan Rotterdam Limanının sorumlu genel 
müdürlerini davet ederek çalışmalar yapmak
tadır ve böyle imkânlarımız varken, 14 yıldan 
beri de kendimizin bir şey yapmadığımız mey
danda iken vakit kaybetmeden burada bir neti
ce almaya çalışılmalıdır. Bizim o tarihte çıkan 
kanun, pek zannedildiği kadar muhafazakâr ka
nun olduğundan bugünjkü duruma gelmiş deği-
lizdir arkadaşlar. Kanun, bu işe o kadar ehem
miyet vermiştir ki, Devlet şirketler kurdurmak, 
kendisi de ortak olmak suretiyle bu iş yürüsün 
istemiştir vâzıı kanun. Ama bir türlü bu müm-
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kün olamamıştır. Çünkü daha limanlar üzerin
de çalışan idarelerin bir otorite altında toplan-

ı ması kabil olamamıştır. Bu itibarla yapılanların 
hiç olduğunu farz ederek Türkiye'nin büyük 
menfaati olan serbest bölgeler ve serbest liman
lar kurulması konusunda Hükümetin çotk aktif 
bir politikaya sahip çıkmasını temenni ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/299) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?... Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'ın 
Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge ilk
okulu açılacağına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/301) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?... Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

4. Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'ın 
Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlıyan 
ovada numune fidanlık tesisi için bir çalışma 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/303) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Yıldız? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunma
dığı cihetle soru düşmüştür. 

5. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, liselere de din dersi konulması husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/305) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Emre? Yok. 
îki birleşim üst üste bulunmadıkları cihetle 

sorulan düşmüştür. 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Başpisko
pos Yakovas'ın §ubat ayında yurdumuza girme
sine neden ve nasıl izin verildiğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Uzuner?... 
Buradalar. 

Soruya cevap verecek Dışişleri Bakanı yok
lar. 

İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan
ın, Adana ilinde, küçük pamuk ekicilerinin yer
altı sularından istifade edebilmeleri için bir 
plân veya bir tedbir olup olmadığına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/314) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?.. 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

8. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yılında kaç aded 
ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında l aç aded 
ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/315) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?.. 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

9. —. Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana ili köylerinden kaçının 1965 yılında 
içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç kö
yün içme suyu isinin programa alındığına. dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi Mahmut 
Bozdoğan iki birleşim üstüste bulunmadığı ci
hetle soru düşmüştür. 

10..*— Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Adana'da, 1965 yılı içinde, PTT ye ait tele
fon teli ile kurşunlu kablolardan ne kadarının 
hırsızlar tarafından çalındığına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sbrusu (6/317) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Bozdoğan 
yok. 

îki birleşim üstüste bulunmadıkları cihetle 
soruları düşmüştür. 

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

BAŞKAN 
alınmıştır. 

Soru, sahibi tarafından geri 

12. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol bina
ları ile gözetleme kulelerinin, büyük milletimizin 
şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi yıl gerçek
leşebileceğine dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/332) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli oldukları ci
hetle sorularının görüşülmesi ertelenmiştir. 

13. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğlu'-
nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte başlıya-
cağına ve hava alanı yapımının hangi yû progra
mına alınacağına dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/333) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli oldukları ci
hetle sorularının görüşülmesi ertelenmiştir. 

14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, tarım arazisi yeterli ohnıyan Doğu - Karade-
ni Bölgesinde, bu mey anda Trabzon ilinde hay
vancılığın ıslahı ve inkişafı için alınmış ve alı
nacak tedbirlerin neler olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/335) 

i * 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner... Bura
da. Sayın Tarım Bakanı?.. Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

15. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için almayı 
ve alınacak olan tedbirlerin neler olduğuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/343) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner... Bura
da. Ticaret Bakanı?.. Yok. 

ilgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

16. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksiz'i komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gazeteleri 
kimin tarafından verilmiş olduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/347) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu?.. Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

17. — Tokat Milletvekili Osman; Saraç/m, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yıkı
lan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/351) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?.. Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 

görüşülmesi bir defaya, mahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. 

19. — Samsun Milletvekili Uy as Kilıç'ın, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Kılıç? Bura
da. Sayın Bayındırlık Bakanı? Burada. 

Soruyu okutuyorum. 
1LYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başka

nım birbuçuk sene evveline ait bir soru oldu
ğu için sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Soru geri verilmiştir. 

20. — Aydın ^Milletvekili Reşat Özarda'ntn, 
EmekU bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair . Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu (6/359) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Özarda? Bu
radalar. ; 

Soruya cevap verecek ilgili bakanlar bulun
madıkları cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

21. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, han-
gis İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve hu teşekküllerin 
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sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel? Burada. 
İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 

görüşülmesi ertelenmiştir. 

22. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, halen 
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel? Burada. 

Sayın Millî Eğitim ve Dışişleri bakanları 
yok. İlgili Bakanlar bulunmadığı cihetle soru
nun görüşülmesi ertelenmiştir. 

23. —• Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Niksar - Tokat yolu üzerindeki virajlardan kur
tulmak için ufak köprüler inşası ile eski yolun 
ihya edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/366) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunma

dığı cihetle soru düşmüştür. 

24. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, bi
çer - döver ve traktör fiyatlarının hızla artması 
ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar sağ
lanamaması konularında ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/367) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üs üste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

25. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
makinalannı bizzat kullanmak istiyen traktör sa
hiplerinin kolay ehliyet almaları konusunda ne 
düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/366) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Saraç? Yok. 
tki birleşim üst üste bulunmadıkları cihetle 

soruları düşmüştür. 
26. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, To

kat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde modern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve fay
dalı mütalâa edilip edilmediğine dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/369) 

BAŞKAN — Soru1 sahibi Sayın Saraç? Yok. 
iki birleşim üstüste bulunmadıkları cihetle so
ruları düşmüştür. 

27. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, bü
yük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Devlet ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/370) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Saraç Yok. 
iki Birleşim üstüste bulunmadıkları cihetle 

soruları düşmüştür. 

28. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
haddini bilmeyi ve bildirmeyi islâmın şartları 
arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tutu
mu karşısında ne yapılmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/374) 

* BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Saraç? Yok. 

iki birleşim üstüste bulunmadıkları cihetle 
sorulan düşmüştür. 

29. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, To
kat - Erbaa karayolu yapımının ne zaman ta
mamlanacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/376) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

30. — ' Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Batı Trakya'daki ırkdaşlarımız üzerinde gittikçe 
artmakta olan Yunan baskısının önüne geçmek 
için ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/377) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

31. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Faturasız mal satışının Önlenmesi için ne çare 
düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu. (6/378) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

32. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Tokat'ın, Omala ovasını sulıyacak kanalın yapı
mının, bugüne kadar, niçin geciktirildiğine dair 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/379) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

33. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Niksar - Erbaa karayolu yapımının ne zaman 
bitirileceğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/380) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

34. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 14 . 7 . 1966 tarihli Yeni İstanbul Gazete
sinde bir bakana atfen yayınlanan olaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/384) 

BAŞKAN — 34 numarada kayıtlı soru, bu 
birleşimde okunan önergesiyle soru sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

5,5, — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/385) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Saraç iki 
birleşim üstüste bulunmadıkları cihetle soru 
düşmüştür. 

36. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yilmaz'ın, 
gösterişli temel atma törenleri tertiplenmesinden 
ne gibi faydalar umulduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/387) 

BAŞKAN — Soru sahibi iki birleşim üstüs
te bulunmadıkları cihetle soruları düşmüştür. 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Qrman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Uzuner? Bu
radalar. 

Sayın Tarım Bakanı? Yok. ilgili Bakan bu
lunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

38. — Trabzon MilletveJnli Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-

tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Uzuner? Bu
rada. 

ilgili Bakanlar bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, 
sanat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dâir Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

BAŞKAN —v Sayın Ali Rıza Uzuner? 
Burada. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yok. 

ilgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

40. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'de bekletilen 
ve harcırah alamıyan subay ve astsubayların 
malî sıkıntısını, önlemek için ne düşünüldüğü
ne dair Millî Savunma Bakanından sözlü soru

lu. (6/391) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 
Soru sahibi iki, birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

41. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Ankara - Amasya ve Erbaa üzerinden Kelkit 
vadisini izliyerek) Erzurum anayoluna bağlana
cağı müjdelenen Kuzey karayolunun ne zaman 
tahakkuk edeceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu. '(6/392) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

42. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Erbaa - Niksar ve çevrelerinde Antep fıstığı ye
tiştirilmesi konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/393) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle ^oru düşmüştür. 

43. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisine çeltik ve pirinç mu-
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bayaast yapılıp yapilmıyacağma dair Ticaret ve 
Tarım bakanlarından sözlü sorusu. (6/398) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Uysal? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

44. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, 
Atatürk Üniversitesinde, matbaa alımında mil
yonluk bir suiistimal yapılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 

• Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/399) 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

45. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san* m, otomobil sanayii kurmak için müracaat 
eden Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması
nın tercih edilmesindeki millî menfaat gerek
çesinin ne olduğuna dair sorusu ve Sanayi Ba
kanı Mehmet Turgut'un sözlü cevabı (6/400) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arsan? Bu
rada. 

Sayın Sanayi Bakanı? Burada. 
Soruyu okutuyorum efendim. 

30 . 7 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun Sayın Sanayi Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Mehmet Ali Arsan 
Çankırı Milletvekili 

1. Bilindiği üzere Türkiye'de bir otomobil 
sanayii kurulması kararlaştırılmış olup bunun 
için çalışmalar ilerlemiştir. Kurulacak oto sana
yi için dünya piyasasından iki büyük firma bu 
kuruluş için teklifte bulunmuş. Bunlardan birisi 
Opel diğeri Fiat firmalarıdır. Bir oto sanayii ku
rulurken önplâna alınması lâzım olan millî sa
nayinin bu kuruluştaki hissesiyle Türkiye şart
larına ve ekonomisine en yararlısının olması lâ
zımdır. 

a) öğrendiğimize göre Opel ilk kuruluşta 
% 50 yerli sanayiden istifade ile 5 senede de 
bunu % 70 e çıkarmak üzere teklifte bulunmuş. 

Fiat ise ilk kuruluşta % 40 yerli sanayiden 
ve kaç senede de bunun % kaçını yerli sanayi
den istifade edeceğini belirtmediği halde Bakan

lık bu tekliflerden Fiat'ı kendi açısından millî 
menfaatlere daha uygun görmüş olacak ki, bu 
işi Fiat firmasına vermiştir. Acaba bundaki millî 
menfaat gerekçesi nedir? Tercihin sebebi nasıl 
izah edilebiliyor? 

b) Fiat firmasının Türkiye'deki en büyük 
hissedarı kimdir? Koç firmasımn bu kuruluştaki 
hissesi nedir? 

c) Fanfa'ninin gelişinin en önemli sebebi 
Fiat tesislerinin Türkiye'de kurulması için mi
dir? Koç Firmasının bu ziyarette bir rolü var 
mıdır? 

d) Otomobil sanayi yedek parçacıları ile 
Otomobilciler Federasyonu Bakanlığa bir muh
tıra vererek Fiat'm bu şartlarla Türkiye'nin mil
lî menfaatleri açısından uygun olmadığını izah 
eden bir rapor sunmuş mudur? N 

Bu* rapor naeara alınmış mıdır? 
BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı, buyuru

nuz efendim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; Sayın Çan
kırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm sözlü so
rusuna cevaplarımı arz ediyorum. 

Opel ve Fiat markalı otomobillerin memle
ketimizde imali için bakanlığımıza müracaatlar 
vâki olmuştur. Bunlardan Fiat'a müsaade ve
rildiği hususu varit değildir. Müracaatlar üze
rinde devam etmekte olan etütler neticesinde, 
bu markalardan birine veya her ikisine veya 
daha başka markalara müsaade verilip verilmi-
yeceği hususunda karara varılacaktır. 

Her hangi bir müsaade verilmemiş bulunma
sı dolayısiyle, Fiat'in Türkiye'deki en büyük 
hissedarının kim olduğu ile Koç Firmasının his
sesi hakkında bir bilgiye sahip bulunmamakta
yız. italya Dışişleri Bakanı Ekselans Fanfani'-
nin memleketimizi ziyaretinin, kurulması muta
savver Fiat tesisleri ve Koç Firmasiyle hiçbir 
alâkası yoktur. Türkiye Motorlu Vasıta ve Yar
dımcı Sanayicileri Derneği, Bakanlığımıza 
10 . 2 . 1966 tarihli yazılariyle müracaat ede
rek, talebedilecek hizmetlerde yardımcı olmak 
hususundaki samimî ısrarlarını bildirmişlerdir. 

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federas
yonu ise 16 . 3 . 1966 tarihli yazılariyle Bakan
lığımıza müracaat ederek; Alman sanayiinin de 
iştirak edeceği ve Türk şoförünün hissedar ola-
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cağı bir otomobil sanayiinin biran evvel kurul
ması için harekete geçmek istediklerini bildir
mişlerdir. 

Sözlü soruda ileri sürülen ve Fiat teklifinin 
millî menfaatlerimize aykırılığı hakkındaki bir 
rapor Bakanlığımızda mevcut değildir. Kaldı ki, 
her hangi bir şahıs veya müessesenin her iki mü
racaata ait teferruatlı done ve projeleri muka
yese etmeksizin lehte veya aleyhte bir mütalâa 
serd etmesine de maddeten imkân yoktur. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arsan, buyurun. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Sanayi Bakanına, soruma vermiş ol
dukları cevap için teşekkürlerimi arz ederim. 

Soru önergemi verdiğim zaman Sayın Hükü
metin de bu hususta radyodan Türk kamu oyu
na bir açıklaması olmuştu. Şimdi Bakanın iza
hatları da bu açıklamanın ışığı altında değerlen
dirilirse ve bugün Türk kamu oyunda birçok 
yabancı firmaların Türkiye'de yerli otomobil en
düstrisini kurmak için müracaat ettiklerini ve 
Hükümetin bu hususta hiçbir kuruluşa yetki 
vermediği hususundaki kesin hükümleri karşı
sında soru sahibi olarak aydınlanmış bulunmak
tayım. Onun için Bakana da ayriyeten teşekkür
lerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

46. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, yurdumuzda ne kadar himayeye 
muhtaç ve kimsesiz çocuk bulunduğuna ve bun
lardan ne kadarına; Devletin, toplumun şefkat 
ve himayesi temin edildiğine dair Sağlık ve Sos
yal, Millî Eğitim ve Çalışma bakanlarından söz
lü sorusu (6/401) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ?... Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

47. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Sinema'dan, eğitim ve terbiye ku
rumu olarak, millet çapında ve millî eğitim cami
asında, faydalanma ölçümüzün ne olduğuna dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/402) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ?... Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

48. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Diyanet İşleri Başkanının seyahat 
programının iptali ile kendisinin Tunus'tan ge
ri çağrılması sebebinin ne olduğuna dair Dışiş
leri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu (6/403) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ?... Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

49. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Yüksek Adalet Divanı karariyle 
İmralı'da idam edilenlerin naşının mirasçılarına 
verilmesi konusunda •yapılmış bir müracaat olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/404) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Hakkı Esatoğ-
lu?.. Yok. 

Soru sahibî iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Hükümet politikasını tasvibetmi-
yen yayın organlarına karşı yöneltilen baskının 
mesullerinin kimler olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ?.. Yok. 

Soju sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

51. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Enerji ve Tabiî ^Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/406) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?.. Burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. 
Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

~52. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du ilinde vukubulan sel felâketinde, hangi ilçe
lerde ne miktar arazi ve bahçenin zarar görmüş 
olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/407) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley?.. Yok. 

- Soru sahibi'iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 
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53. — Ordu Milletvekili Ferda Guley'in, Or
du'nun Fatsa ilçesinde, ikinci hir sel felâketine 
düşülmemesi için, derelerin ıslahı ve denize akış, 
menfezlerinin genişletilmesi konusunda ne gibi 
çalışmaların yapıldığına dair Enerji ve Tabv 
Kaynaklar ve Bayındırlık hakanlarından mzlü 
sorusu (6/408) 

^BAŞKAN — Sayın Ferda Güley?.. Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

54. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin iline bağlı köylerin yol yapımı ve 
onarımı işinin ne safhada olduğuna dair Köy iş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/409) 

fi AŞK AN — Sayın Turgut Altunkaya?.. 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 
fcihetle soru düşmüştür. 

55. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'in Ardanuç ilçesi İlköğretim Mü
dürünün başka yere nakli için alınan Disiplin 
Kurulu kararının durdurulması sebebinin ne ol
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından' sözlü so
rusu (6/410) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya?.. 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

56. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin Valisinin makam otomobili ile 

* muhtelif illerde 25 gün gezmiş olmasından dola
yı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/411) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya?.. 
Yok. 

'Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

57. — Artvin Milletvekili Turgut Altünka-
ya'nın, Artvin ilinin hangi köylerinin içme suyu 
tesislerinin 1965 ve 1966 yılları programına alın
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/412) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya?.. 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

58. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
üçüncü demir - çelik fabrikasının İskenderun -
Pay as arasında kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan ve Enerji ve Ta- ' 
Mî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/413) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

59. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Sümerbankın pamuk alımı işlerine haşlı-
yabilmesi için gerekli hazırlıkları ikmal edip et
mediğine ve hir taban fiyatı teshit edilmiş olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/414) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı
ğı cihetle soru düşmüştür. 

60. — Ordu Milletvekili Ferda Guley'in, İl
ler Bankasının hir mutaahhide yüklü bir ticari 
kredi vermesinden nüfuz kullanıldığının doğru 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/415) 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

61. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca 'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan va
tandaşların • evlerinin ne zaman ve ne şekilde 
yapılacağına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/416) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca? Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) • 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar? Burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı? Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı için ertelenmiştir. 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Kastamonu Yalisinin vazifesinden alınması sebe-
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binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418) 

' BAŞKAN — Saym Hilmi işgüzar? Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı için sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

64. — istanbul Milletvekili Abdurrakman Şe
ref Lâç'ın, adlî yılın açılışı konuşmasiyle Anaya
sayı ve Ceza Kanununu açık bir şekilde ihlâl et
miş bulunan Yargıtay Başkanı hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Adalet ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/419) 

BAŞKAN — Sayın Lâç? Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından so

ruları düşmüştür. 

65. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, 1966 - 1967 ders yılı için üniversitelerin 
giriş imtihanlarına kaç öğrencinin başvurduğu
na ve açıkta kalan öğrenci bulunup bulunmadı
ğına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/420) 

BAŞKAN — Saym Kodamanoğlu? Yok. 
Soru sajıibi ikinci defa bulunmadığından so

ruları düşmüştür. 

66. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, pamukta ve alelûmumrzirai ürün
lerde taban fiyatı tesbiti ile ürünlerin idrakin
den önce ilânının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/425) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu? Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından so

ruları düşmüştür. 

67. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Almanya'da vefat eden işçi vatandaşlarımı
zın cesetlerinin kendi vatan topraklarında def
nedilmesini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/426) 

BAŞKAN — Sayın Çanga? Yok. 

Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından 
soruları düşmüştür. 

68. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Afyon Karahisar'ın Dazkırı Kaymaka

mına, köylülere meydan dayağı atmasından do
layı ne gibi bir işlem yapıldığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/427) 

BAŞKAN — Sayın Murat Öner? Yok. 

Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından so
ruları düşmüştür. 

69. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Erbaa'da bir tütün bakım ve işleme evi yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/428) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç? Yok. 

Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından 
soruları düşmüştır. 

70. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Burada. 
Sayın Tarım Bakanı? Yok. 

ilgili Bakan bulunmadığı için soru ertelen
miştir. 

71. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda "bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

BAŞKAN - L Saym Nazif Kurucu? Burada. 
Saym İçişleri Bakanı? Yok. 

ilgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

72. — Konya Milletvekili Nazif Kurucun'un, 
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

BAŞKAN — Saym Nazif Kurucu? Burada. 
Saym içişleri Bakanı? Yok. İlgili Bakan bu
lunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

73. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Adlî yılın açılmasında bir konuşma yapan 
Yargıtay Başkanı hakkında görevini kötüye 
kullanmak suçundan bir tahkikat açılıp açılma
dığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/432) 
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BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

74. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulmasının 
tkinci Beş Yıllık Plâna alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün sözlü cevabı (6/433) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Burada. 
Sayın Başbakan adına zâtıâliniz mi cevap vere
ceksiniz,? 

DEVLET BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 
12 EMm 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Plânlama Teşki

lâtının bizzat yöneticisi sıfatiyle Sayın Başba
kan tarafnıdan sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Nihat Diler 
Erzurum Milletvekili 

Ekonomik bakımdan en az gelişmiş memleke
timizde çimento ihtiyacı gittikçe artmaktadır. 
Plânlı kalkınmamızda tesbit edilen hedeflere 
tam olarak ulaşamayışımızm sebeplerinden bi
ri ve en mühimi de anamadde çimento darlığı 
olduğu vakıası geçmiş senelerin plân tatbikatın
dan anlaşılmaktadır. 

Beş Yıllık Plânın çimento istihsalini yeter 
dereceye yükseltilmesi hususunda ihtiyaca ce
vap vermek için yeniden kurulacak fabrika
ların miktarındaki tahminleri gerçekleşmemiş
tir. Türkiye Çimento Sanayii Anonim Ortaklı
ğının hazırladığı etütler bu durumu açıkça or
taya koymuştur. Mevcut çimento fabrikaları 
tevsi ve ıslah edildikleri takdirde ihtiyacı kar-
şılıyacak miktar ve nisbette çimento istihsal' 
edilebilir. Ancak Van - Tatvan - Aşkale - Kars 

.hattı, ve Trabzon'da boşluk olduğunu nakliye 
gücünün israfına mâni olmak, müstehlike bol 
ve ucuz çimento temin etmek için de bu üç yer
de yeniden çimento fabrikasının kurulması 
kanaatini mezkûr etütleriyle ortaya koymuş
tur. Çimento Sanayiinin'bu etütleri Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca da kabul edilmiştir. Van 
ve Trabzon'da yeniden çimento fabrikalarının 
kurulması fikri gerçekleşmiştir. 

Aşkale - Kars hattı üzerinde ve Erzurum'da 
kurulması mutasavver çimento fabrikasına ge
lince: Sivas Çimento Fabrikasının yaşdan ku
ruya çevrileceği, bu münasebetle Sivas'ta istih
sal edilecek çimentonun maliyeti Erzurum'da 
kurulması mutasavver çimento fabrikasının is
tihsal edeceği çimentodan maliyeti itibariyle 
daha düşük olacağı bu sebeple Devletin iki 
müessesesi arasında rekabet olacağı binnetice 
Erzurum'daki fabrikanın iflâsına müncer ola
cağı. iddiasiyle Erzurum Çimento labrikasmın 
kurulma fikri Sivas'ın tevsiinin teticesine er
telendiği bu fikir Sanayi Bakanları tarafından 
Bütçe Karma Komisyonunda ileri sürülmüş
tür. Erzurum'da çimento fabrikasının kurul
ması bugünkü gerçekler ve ihtiyaçlar karşı
sında iktisadi bakımdan zaruri olduğunu is* 
tihsaldeki maliyet farklarının bugüne kadar 
mevcut bütün fabrikalar içinde var olduğu 
halde iddia edildiği gibi bir haksız rekabet 
durumu meydana getirmediğini ve hiçbir çi
mento fabrikasının bu yüzden islâs etmediğini 
delilleriyle ispata çalıştım. Sivas'ın tevsiini Er
zurum'da çimento fabrikasının kurulmasına 
mâni olmıyacağı fikrini zâtiâlinize müteaddit 
kereler gerek Bütçe Karma Komisyonunda ve 
"-erekse Devlet Plânlama bütçesinin Meclis 
Umumi Heyetinde görüşülmesi sırasında zâti
âlinize tevcih ettiğim sorulara verdiğiniz ce
vaplarla kabul buyurmuştunuz. 1965 ylında 
Sanayi Bakanlığına bu hususta sorduğum ya
zılı soruya. Sayın Ali Naili Erdem verdiği ce-
vapda «Sivas Çimento Fabrikasının kuru me
toda tahvilinin Erzurum Çimento Fabrikasının 
kurulmasına mâni olmıyacağı kanaati katiye-
si içindeyiz. Çimento sanayiinin ve Bakanlığı
mızın bu görüşü yetkililere intikal ettirilmiş
tir. Böylece Erzurum Çimento Fabrikasının 1966 
vılı icra programında yer alması gayemizdir, 
bu yolda çalışmaktayız.» demiştir. Yine 1965 se
çimleri arifesinde Erzurum'a teşriflerinizde be
raberinizde gelen o zamanın Sanayi Bakanı 
Sayın Ali Naili Erdem Erzurum'da çimento 
fabrikasının kurulacağını, 1966 programına alı
nacağını seçmenlere vaadetmişti. 

1965 seçimlerinden sonra bu vaadin gerçek
leştirilmesi hususunda Sayın Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut'a tevcih ettiğim sözlü soruya 
verdiği cevapda: «durumu tetkik ettirmekte
yiz» diye cevap vermekle yetindi. 
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Plânın temel kaidelerinden biri de sosyal. 
adaleti geri kalmış bölgelere öncelikle tatbik 
etmektir. Merkez kazasiyle 14 kazaya sahip 
(Ağrı, Kars, Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşane, 
Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş vilayetleriy
le) hem hudut içinde üniversite, ordu, kolor
du, tümen tugay birlikleri Et ve Balık Kurumu
nu bulunduran sanayileşmeye müsait her yıl 
dışarıdan gelen köylülerle gecekondu proble
mi ciddî bir durum arz eden Erzurum'da Tor
tum şelâlesinin elektrik santralinin iki trübü-
nü muattal vaziyette olduğundan fazla kalan 
elektrik enerjisinden istifade edilmediği gibi 
Balkaya kömür madenleri ve Hasankale, Aşka
le, ve Tortum'da en elverişli çimentonun ham
maddesi kalker fazlasiyle bulunmaktadır. Şid
detli kışa dolayısiyle senenin 7 ayı atıl vaziyet
te kalan milyona yaklaşan binlerce işgücü de
ğerlendirilmemektedir. Gecekondu problemi, ile 
beraber sön deprem hâdisesinin de meydana 
getirdiği büyük çapta yıkıltıları tamir ve imar 
etmek için çimento ihtiyacının ne kadar fazla 
olduğunu takdir edersiniz. Bu durumda Er
zurum'da çimento fabrikasının öncelikle ku
rulması iktisadi bir zaruret olarak ortaya çık
mışlar. Hal böyle iken haber aldığımıza göre 
şimdiye kadar isminden bile bahsedilmiyen 
Bursa'da çimento fabrikasının kurulması Er
zurum'dan önce nazari dikkate alınmıştır. Er
zurum'a tercih sebebi hangi iktisadi zaruretten 
doğmuştur, Erzurum'da çimento fabrikasının 
kurulması İkinci Beş Yıllık Plâna alınmış mı
dır? Erzurum'un neresinde kurulacaktır, açık
lanmasını arz ve rica ederim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Seyfi Öz-
türk buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Sayın Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği so
rularına cevap arz ediyorum. 

Yurt kalkınmasında ve memleketimizin 
imarında çimento büyük bir ihtiyaç maddesi
dir. İktidar olarak, Hükümet olarak çimento 
istihsalinin artırılmasına hususi bir önem at
fetmekteyiz ve iki yıldan beri bu konu üzerin
de kesif bir çalışma yapmaktayız. 1965 yılın
da Türkiye'de mevcut istihsal 2 700 000 ton ci
varındayken 1967 yılında bu rakam 4,5 milyon 

tona çıkmıştır. Hedef, iki yıl sonra, yıllık istih
sali 10 milyon tona çıkarmaktır. Bu prog
ram içinde mevcut fabrikaların bir taraftan 
tevsiine giderken diğer taraftan özel sektö
rün teşviki suretiyle yeni fabrikaların kurul
ması ve ayrıca çimento sanayii tarafından da 
nesini sektöre ait, Devlet sektörüne ait fabrika
ların kurulması öngörülmüştür. Yalnız 1967 yı
lı içinde özel sektörün yeniden inşaya başla
dığı çimento fabrikalarının adedi beştir. Ar
kadaşımızın sorusunda bahsettiği Bursa Çi
mento Fabrikası özel sektör tarafından ele alın-
mjıs ve inşasına başlanmıştır. Doğu'da çimen
to, bilhassa münakale bakımından büyük bir 
alırlık taşımaktadır. Bin kilometre mesafeden 
çimento nakletmek suretiyle müstehlike bunu 
'ı.tikal ettirmek ve kalkınmayı başarmak müm
kün olmaz. Binaenaleyh yakın mesafeler için 
"ı^rikalan kurmak ve o roin+akalamn kalkın
masını saklamak bizim de plânladığımız bir 
hn-sustur. Bu ciheti nazara almak suretiyle Van 
^abrikas^mn, Trafon fpbvi karnın vam^va 
^zurum'da bir çimento fabrikası kurulmasa 
hususu plânlanmış, programlanmış, gerekli ha
mlıklar ikmal edilmiştir ve son seyahatimizde 
"^arrVhük'te bu fabrikanın kılinger kazanlarının 
dökülmekte olduğunu fabrikanın; yerli aksa-
mı w n büyük bir kısmının halen imâl edildiğini 
"•ördük. Zannedivorum. birkaç ay içinde Erzu
rum vilâyeti hudutları içinde olmak kaydiyle 
• şimdiden nerede olacağını kesin söyliyemiye-
^eğiz - bu mesele tamamen teknik elemanlara 
•V+. bir husustur, Erzurum'un içinde mi, kaza
lında mı olacaktır, bunu kesin ifade edemeyiz. 
Armak Erzurum vilâyeti hududu iomde bir fab-
Hka kurulacaktır, saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler buyuru
nuz. 

Say'.n Diler İçtüzüğümüz gereğince konuş
ma süresi 15 dakikadır. Saat 16,30 da başlıyor. 
sunuz. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Başbakan adına ce
vap veren Sayın Devlet Bakanına teşekkür
lerimi arz ederim. Erzurum'da çimento fabri
kasının kurulması mevzuu daha evvel ortaya 
atîlmıs, Bütçe Komisyonunda, Karma Hükü
metler zamanında Sivas Çimento Fabrikası
nın tevsiinden sonra ancak nazan dikkate alı-
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nabileceği ileri sürülmüş ve bu fikir birkaç 
defa tartışma mevzuu olmuştur. Ancak mem
leketin içinde bulunduğu şartlar nazarı dik
kate alınarak, bizim tarafımızdan Erzurum'da 
çimento fabrikasının kurulması hem Erzurum'
un kalkınması bakımından hem de Türkiye'nin 
topyekûn kalkınması .bakımından bir zaruret 
olduğu ifade edilmiş, Devlet Plânlama Teşki
lâtınım mensupları bu fikri uygun bulmuşlar
dı. Sayın Başbakan, o zaman Başbakan Yar
dımcısı bulunuyorlardı, bu fikre yer vermiş 
ve kabul etmişlerdi. O zamanın Sanayi Bakanı 
Sayın Ali Naili Erdem, «Erzurum'da çimento 
fabrikası kurulamaz zira Sivas'ta çimento 
fabrikası kurulmuştur, bu fabrika tevsi edildi
ği. takdirde Erzurum'da daha ucuz maliyetle 
çimento bulundurmasa mümkündür. Eğer bu 
şartlar altında Erzurum'da çimento fabrikacı 
kurulursa bu takdirde Devletin iki müessesesi 
arasında bir rekabet olacak, Erzurum çimen
to fabrikasının iflâsına müncer olacak, Devle
tin bir müessesesinin, iflâs ettirilmesi doğru 
bir sey delildir» diye beyanda bulunmuşlardı. 
Ancak Savın Başbakanın Devlet Plânlama Teş
kilâtı. mensuplarının görüşlerine ıttıba etmesi 
n^tm^sinde ikisinin arasında mevcut olan ertf-
rüs farkım, bir yazılı soru ile Sayın Ali Naili 
Krrlem'e ilettim, o zamanın Sanayi Bakanı idi. 
O zaman Sanayi, Bakanı, «Erzurum'da çimen
to farikasının kurulmasını biz de istiyoruz 
ve 1̂ 66 selesinin programına alacağız» diye 
beyanda bulundu. Benim, yanımda, vermiş ol
duğu yapılı cevaplar vardır. Bilâhara aradan 
zam.p.n 'vecti. 1965 seçimlerinin erifesinde Er
zurum'u teşrif eden Sayın Başbakan ve bera
berin/teki Ali. Nîiili Erdem Erzurumlulara hita
ben yanakları konuşmalarda. «Biz Erzurum'da 
çimento fabrikasının temelini 1966 da ataca
ğız» rliye bfivar-da bulundular. Fakat 1966 ge
lin p-ecti. 1965 seçimlerinden sonra 1966 sene
sinin programına alınıp alınmayacağı yolun
da Savın Sanayi Bakanına bir sözlü soru tev-
cîb ettim. O zaman Sanayi. Bakanı değişmiş
ti Töhmet Turgut Beyefendi geldiler Sanayi 
Bakanlığına. Bana vermiş olduğu cevapta 
«Henü?: biz hazırlık yapmamışız» diye beyan
da bulundular. Yine böylece kaldı. 

1%7 bütçesi görüşülüyordu. 1967 bütçe 
müzakereleri sırasında Sayın Başbakana ve 
gerekse Sayın Sanayi Bakanına tevcih ettiğim 

suallere vermiş oldukları cevaplarda, «İlk in
şaat mevsiminde Erzurum'da çimento fabri
kasının temelini atacağız» diye beyanda bulun
dular. Biz de; aradan bir sene geçmiştir, niha 
yet iki sene geçmiş olacaktır, Erzurum'a bir çi
mento fabrikası yapılacaktır ümidiyle vermiş 
oldukları beyanları tatminkâr bulmamakla be
raber, yapılacaktır kanaatiyle ümitlenmiştik ve 
memnun olmuştuk. Fakat bugüne kadar maale
sef Erzurum'da çimento fabrikasının temeli atıl
madı. işittiğimize göre Bursa'da, İzmir'de, istan
bul'da, Ankara'da ikinci çimento fabrikalarının 
temelleri atılmış vaziyettedir. Bunu sormuş 
olduğumuzda diyorlar ki; özel sektör yapmış
tır. Sayın Bakan da vermiş oldukları cevap; 
Hael sektörün bu fabrikaların temelini attığı-
T", beyan buyurdular. Hakikaten memleketimi
zin neresinde olursa olsun bir fabrikanın ku
rulması. memleketimizin iktisadi gücünün kuv
vetlenmesine müessir olacaktır, bundan son 
derece memnuniyet duymaktayız. Ancak plâ
nın bir prensibi var; sosyal adaleti geri kal
mış bölgelere teşmil etmek ve gerikalmış böl
geleri süratle kalkındırmak, Türk ekonomisi-
•nin bünyesi içinde ona sürat ve sıhhat kazan-
brmak için geri kalmış bölgelere öncelik ta
nınmıştır. Bu öncelik maalesef yanlış tefsir 
Milmiş ve bir hilei seriye ile idarei maslahat 
voliyle yapılmaktadır, öncelik hakkı tanınma
maktadır. Soruyoruz; buradaki çimento fab
rikasının, izmir'deki çimento fabrikasının, İs
tanbul'daki, Ankara'daki çimento fabrikasının 
topyekûn sermayesini acaba özel sektör mü 
ortaya koymuştur? Eğer özel sektör koymuşsa 
"üphesiz ki bundan memnuniyet duyarım. An-
•oak bunun 115 - 120 milyonun içinden sadece 
beş milyonunu özel sektör yatırmış, 115 milyo
nunu da Devletten alıp o suretle yatırım ya
pıyorlarsa bu takdirde özel sektör kendisine 
düşen ve plânın emretmiş olduğu hedeflere uy-
mm şekilde yatırım yapmıyor demektir. Yani 
hilei seriye ile 115 milyonunu Devlet yine ken-
*\ kasasından yatıracak, 5 milyonunu da özel 
rektör izmir gibi bir yerden toplıyacak, on
dan sonra izmir'de çimento fabrikasının teme-
"', atılacak, Erzurum ihtiyaç içinde kıvranacak. 
"Î kıvranmasına devam edecek. 

Erzurum bir taraftan deprem felâketinin 
"jinde, büyük bir tasam kazaları perişanlık 
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içinde, bir taraftan da sel afetiyle harabolmuş 
vaziyette, kalkınmaya muhtaç bir durumdadır. 
Bu özel sektörün bizim anladığımız mânada 
plânın hedeflerine uygun şekilde yatırım yap-
mayışınm neticesidir. Eğer özel sektör yatarım 
yapıyorsa bu takdirde kendi kesesinden bü
tün sermayeyi ortaya koymak suretiyle yatı
rım. yaptığı takdirde buna hiçbir diyeceğimiz 
yok. Fakat kendi sermayesini ortaya koyma
mıştır, Devletten büyük bir kısım parasını al
mak suretiyle yatırım yapmıştır. 

Sonra Sayın Bakanın beyan buyurduğu 
gibi, özel sektör tam. plân hedefine uygun ya
tırım yapmadığı, gibi Erzurum'un içinde bu
lunduğu durum, da ciddî şekilde nazara alın
mamıştır. Sayın Bakanın vermiş olduğu be
yanla Sanayi Bakanının daha evvel vermiş ol
duğu beyan birbirine tenakuz teşkil etmekte
dir. Sayın Sanayi Bakanından evvelce, acaba 
Erzurum'un han^i yerinde bu fabrika kurula
caktır diye sorduğumda, Sanayi Bakanı, «Biz 
bunum yerini biîdirmiyeceğiz, bildirdiğimiz tak
dirde arsa spekülatörleri spekülâsyon yapa
caklardır. bu sebepten dolay, yerini bindirmi
yoruz» diye cevaplandırdılar. Sonra Mecliste 
vâki. bir yazılı soruya verdiği cevapta; «Biz 
Aşkale'de yapılmasını kararlaştırmış vaziyet
teyiz» diye beyanda bulundular. Simdi yen 
tekrar meşkûk bir vaziyete düşmüştür. Aca
ba Sanayi Bakanının bize vermiş olduklara 
bu cevaptan Sayın Devlet Bakanının, Başba
kan adına cevap veren Sayın Devlet Bakanı
nın haberi var mıdır, yok mudur? Eğer habe
ri varsa, bunu tasrih etmeleri gerekir. Çün
kü Meclis zaptında Aşkale'de çimento fabri
kasının temelini ilk inşaat mevsiminde ataca
ğız diye beyanda bulundular. 1967 senesi de 
geldi geçti. Ben yine endişe ediyorum; acaba 
1968 senesinde bu, kuvveden fiile çıkacak mı
dır? Endişedeyim. Sayın Bakan bütün bu hu
suslarda bizi aydınlatırsa memnun kalırız, çün
kü Erzurum efkârı umumiyesi çimento fabri
kası mevzuu üzerinde son derece hassas bir 
vaziyet takınmıştır. Mütemadi şekilde bizden 
mektupla sualler sormaktadırlar. Eğer Sayın 
Bakan bu yönlerden beni tenvir ederlerse 
memnun olurum, minnettar olurum. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyu
run efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Di
ler arkadaşımızın sureti beyanı tekrar beni 
huzurunuza getirmeye davet etti, özür dile
rim. 

Sözlerim gayet sarihti. Mesele, hesap ki
tap meselesidir, plân ve program meselesidir. 
Yıllık icra programında yer aldığı üzere Er
zurum vilâyeti hudutları içerisinde bir fabri
ka yapılması kararı alınmış ve hazırlıkları ya
nılmıştır. Teknik elemanlar nerede yapılması
nı, hangi kasabada, hangi r>ahivede, han m" î̂ öy-
de veya hangi merkezde yapılmasını kararlaş-
tırmışîarsa oraya yapılacak. 

Arkadaşımızın suali, Erzurum'a yapılacak 
mı? Evet Erzurum'a yapılacak. Kim yapacak? 
Devlet sektörü. Özel sektör niye yapmıyor? 
f)zel sektörü icbar edici elimizde bir müeyyi
de yok, Bursa'ya fabrika yapan özel sektör 
temsilcilerini, Erzurum'a neden fabrika yap
madanız diye tazyit etmeye imkân var mıdır? 
""oktur. Ne yapabiliriz, iktisadi tedbirler, plân 
stratejisinin 14 ncü maddesinde az gelişmiş 
^öl'velerde. öz^l sektörün yatırım vaT^a^T"! 
+emm edecek teşvik etdbirleri vardır. Plân
ca da buna ait tedbirler uzun uzadıya burada 
°"örüsü!dü ve Yüce Meclislerin kararma bağlan
an. 1968 senesi icra programı kabul edildikten 
ıonra, muhterem arkadaşı mı 7 a°*âh r^^o.^J^ıv^ 18 
Hlâyotimizde az gelişmiş Doğu vilâyetlerimiz
de özel. sektörün yatırn.mlarım teşvik eden, son 
derece müessir ve önemli tedbirler vardır. Bil
hassa 933 sayılı Uy.trulama Kanununda ayrıl
ı ş bulunan fonlardan az gelişmiş bölgelere 
4efrik ederek o bölgelerde özel sektörün ya
tırım. yapmasını öngören hükümler 1968 prog
ramına ithal edilmiştir. Bunlar yakın zamanda 
ı+.tı lalarına arz olunacaktır. Zannediyorum, 
bunu tetkik ettikten sonra tatmin olacaklar
dır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Dev

let Bakanına teşekkür ederim, tekrar zahmet 
•buyurdular. Fakat benim tevcih ettiğim sual
ce vermiş olduğu cevap, benim soruma 
-̂ evap teşkil etmedi. Ben diyorum ki, 1966 se
lesi bütçe müzakereleri sırasında Sayın Sana-
vi Bakanı; biz Erzurum'a çimento fabrikası
nı programa almış vaziyetteyiz dediler, Sayın 
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Başbakan da aynı şekilde beyanda bulundu
lar ve Sayın Sanayi Bakanı ilâve etti, dedi ki, 
«Erzurum'da çimento fabrikasının temelini 
Aşkale'de atacağız». Şimdi Sayın Bakan bu
yuruyorlar ki, «Erzurum vilâyetinin hududu 
içinde çimento fabrikasının temelini atacağız». 
Acaba Saym Sanayi Bakanının fikrinden ru-
cu mu edildi. Yani Aşka1 e'de çimento fabri
kasının temeli atılmıyacak mı? Atılmadığına 
göre bu ne şekilde ve hangi kararla alınmıştır. 
O zaman alınan bir karar var ama nihayet ben 
buna kanşamam. Erzurum vilâyeti hududu 
içinde, her hangi bir yerinde çimento fabrika
sının temelinin atılması benim için muhterem
dir. Ben bir hukukçuyum, çimento fabrikası
nın temeli Erzurum'un neresinde atılırsa,, tek
nik elemanların görüşüne hürmetkarım, Sayan 
Bakanın beyanda bulunduğu gibi. Ama, bu
rada Sayın Sanayi Bakanı yaptıkları konuş
mada, Ahmet Mustafaoğlu'nun ve benim bir 
sualime vermiş olduğu cevapta, Erzurum'un 
Askele'sinde bu çimento fabrikasının temeli
ni. atacağız diye beyanda bulunmuştu. E.. Sa
hibi salahiyet bir Bakandır, onun görüşünden 
ayrılmışlar mıdır? Bu husus müphem kalmış 
vaziyettedir. Bizi tatmin etmemiştir, o bakım
dan. Yoksa Erzurum vilâyeti hududu içinde, 
nerede çimento fabrikasının temeli atılırsa, 
o temeli atan insanlara, ebediyen minnettar 
olacakım şahsan. Onların muvaffak olması için 
de elimden rrelen bütün gayreti sarf edeceğim, 
naçiz bir milletvekili olarak. Ama bu hususlar
da tatmin edilmiş vaziyette değilim, keşke bu 
hususlara da temas etseydiler. Ben Sanayi Ba~ 
kanı Saym Mehmet Turgut'un burada vermiş 
oldukları beyanlara da okudum. O şekilde gel
dim. Sahibi salâhiyet olarak sizi tenvir ediyo-
yorum. Bu şekilde daha çok iyi olacaktır. Efen
dim, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Söz

lü soruları sırayla okumaya devam ediyoruz. 
75. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Konya ilinde sulama ile entansif ziraatı hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ye Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 

BAŞKAN — Saym Nazif Burucu?... Bura
dalar. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı ve Tanm Bakanları?... Yoklar. 

ilgili Bakanlar bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

76. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
üçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye-

'crli krediye kavuşturulması ivin ne gibi tedbir 
Vlşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 

lorusu (6/135) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurueu? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya 

ahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

77. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
:eniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
'<*,man Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba-
• anından sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığı için 
ir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

78. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1. P. Ilükiimetiıtin kuruluşundan bu yana kaç 
r-lediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
ovuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından 
:>zlü sorusu (6/437) 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığı için 
ir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

79. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
'ürkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme-
\'in istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-

• edilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı-
a dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
orusu (6/438) 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığı için 
ir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

80. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
tahkemele. deki işlerin süratini sağlamak ko
yusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
cından sözlü sorusu (6/439) 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığı için 
ir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

81. —- Erzurum Milletvekili Nihat üiler'in, 
'.Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrikası 
kurulması ile süt sanayiinin geliştirilmesi husus-
'arında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 

rusıı ve Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün söz-
, lü cevabı (6/440) 
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BAŞKAN — Sayın Nihat Diler burada. Sa-
ym Başbakan adma siz mi cevap vereceksiniz? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Evet. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Devlet Plânlama Teşkilâ

tının bizzat yöneticisi sıfatiyle Sayın Başbakan 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve rioa ederim. 

Nihat Diler 
Erzurum Milletvekili 

Güven oyuna mazhar olan Hükümet progra
mının 34 ve 35 nci sayfasında yeralan hayvan
cılık politikası şu şekilde tesbit edilmiştir: 
«hayvanlarımızın hastalıklariyle mücadele ıs
lah ve uygun besleme suretiyle birim veriminin 
yükseltilmesi zayiatın önlenmesi iyi kalitede 
ve bol miktarda hayvanı mahsul üretiminin 
sağlanarak milletçe beslenmemizin düzeltilmesi 
ve hızla artan nüfusumuzun ilâve gıda ihtiyacı
nın karşılanması, dolayısiyle üreticinin hayat 
seviyesinin yükseltilmesi dış pazarlardaki talep 
sebebiyle ihracatımızı artırarak döviz kaynak
larımızın geliştirilmesi, sanayimizin muhtaç 
bulunduğu çeşitli hayvansal hammaddelerinin 
yurt içinden karşılanması teşkil eder.» 

1. — Yanlış politika yüzünden her yıl hay
vancılıktan 10 milyar 400 milyon lira zarar 
edildiği iddia edilmektedir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtına bu durum intikal etmiş midir? Ger
çek durum nedir? Gerçek durum böyle ise zara
rın önlenmesi için ne gibi tedbirler alınacak
tır? Çoğu geri kalmış bölgelerde hayvancılıkla 
geçinenlerin yaşama seviyelerinin yükseltilmesi 
için toprak mahsulleri müstahsillerine tanınan 
taban fiyat politikası hayvan mahsullerine de 
tanınacak mıdır? 

2. — Hayvancılığın en kesif olduğu Erzıı 
rum'da hayvan mahsullerinin değerlendirilmesi 
müstahsillerinin iktisadi sıkıntıdan kurtarılma 
sı için yünlü dokuma ve deri fabrikası kurulma 
sı keza süt sanayinin geliştirilmesi hususunda 
ne düşünülmektedir? Plân hedefleri stratejisine 
göre bu tedbirlerin alınması gerekli inidir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı 
DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Eski 

şehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla

rım, Sayın Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
sözlü sorusunda bahsettiği hususlar, Türkiye'de 
hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan ürünlerinin 
değerlendirilmesi ve taban fiyat politikası gibi 
konular, İkinci Beş Yıllık Plânda prensipleriyle 
ayrı ayrı tadat edilmiştir ve vıllık programla
rında da gösterilmek suretiyle, icraya intikal 
edecektir. 1938 programında hayvan ürünleri
nin değerlendirilmesi konusunda, deri ve süt 
fabrikalarının kurulması için genel prensip 
vardır. Bunun yanı sıra bilhassa soğuk hava 
zincirinin, soğuk hava tesislerinin yurt içinde 
kurulması ve geliştirilmesi için gene yeni teşeb
büsler vardır. Kombinaların bir kısmı halen in
şa halindedir, bir kısmının da yakında temeli 
atılacaktır. Şimdilik arz edeceğim hususlar 
bundan ibarettir. Bunun dışında teferruata ta
allûk eden meseleler teknik seviyede çalışılacak 
ve tahakkuk edecek hususlardır. Peşinen her
hangi bir beyanda bulunmayı zait addederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Diler, görüşecek misiniz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Sayın Başbakan adına ce
vap veren Sayın Devlet Bakanına teşekkürleri
mi arz ederim. Ancak vermiş olduğu cevaplar 
benim sormuş olduğum sualin tam cevabı değil
dir, tatmin olmadım. Evet, hakikaten hayvan 
mahsullerinin değerlendirilmesi için bir taban 
fiyat politikasının takibedilmesi yolunda İkin
ci Beş Yıllık Plân üzerinde görüşmeler oldu ve 
bendeniz bu hususta da teklifte bulundum, fa
kat teklifim tam mânasiyle kabul edilmedi. Kıs
men taban fiyat politikasının takibine uygun 
bir prensip İkinci Beş Yıllık Plâna kondu, bun
dan dolayı müteşekkirim. Ancak hayvan mah
sullerinin değerlendirilmesi . ve o mıntıka halkı
nın sosyal bakımdan kalkındırılması için hay
vancılığın en kesif olduğu bir bölgede deri ve 
yün fiyatlarının kurulması gerekmektedir. Et 
kombinaları açılmıştır, et kombinalarının bir
çok yan ürünleri işlenmemektedir ve dolayısiyle 
müstahsıllar kendi istihsal etmiş oldukları süt
leri de değerlendirememektedirler. Deri ve süt 
müstahsıllarının emekleri, alınterleri burada et 
kombinalarını şakulî ve ufki şekilde, yatay ve 



M. Meclisi B : 8 24 , 11 . 1967 O : 1 

düzey şekilde deri, yün ve süt fabrikalarının 
kurulmasiyle ancak değerlendirilebilir. Bu, 
hem Türkiye'nin kalkınması bakımından, hem 
de o mıntıkanın kalkınması bakımından büyük 
bir ehemmiyet arz eder. Daha evvelce de bu 
kürsüden mütaaddit kereler arz ettiğim gibi, 
Türkiye bir ziraat memleketidir, ziraat memle
keti olmasına rağmen zirai sektör içinde de en 
ziyade inkişafa müsait, Türkiye'yi süratle kal-
kındırabilecek hayvancılık sektörü ihmal edil
miş durumdadır. Türk ekonomisi senede 10 mil
yarın üstünde bir zarar kaydetmektedir. Bu 
zararın önüne geçmek ancak bu gibi hayırlı 
tesislerin memlekette kurulmasiyle mümkün 
olabilir. Halbuki bu gibi hayırlı teşebbüslere 
girişildiği yolunda bendeniz bir emareye tesa
düf edemedim. 

Yalnız, Sayın Başbakan ikinci Beş Yıllık 
Plânın müzakeresinde, 1967 senesi bütçesinin 
müzakereleri sırasında, bir deri fabrikasının ku
rulacağı, ancak bunun da Erzurum'da kurul-
mıyacağı şeklinde bir beyanda bulunmuşlardı. 

Erzurum'da mevcut et kombinalarının tevsi 
edileceği yolunda da bir vaitte bulunmuşlardı, 
böyle bir tevsi yoluna gidilmemiştir. Gittim, 
bizzat Erzurum'da soruşturdum, tevsi yoluna 
gidilmemiş. Vatandaşların büyük bir kısmı 
bundan dolayı kendi mahsullerini lâyıkıveçhile 
değerlendirememektedirler. O bakımdan ben, 
soruma verilen cevabı tatminkâr bulamadım. 
Erzurum'da deri fabrikası kurulmıyacaktır, 
doğru, fakat yün fabrikasının kurulup kurulmı-
yacağı, süt mahsulünün değerlendirilmesi için 
süt sanayiinin temelinin burada atılıp atılmı-
yacağı yolunda Sayın Devlet Bakanı tenvir 
ederlerse memnun olurum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

82. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Burada. 

Tarım Bakanı? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

83. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Burada. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

84. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler? Burada. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

85. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Burada. 

Tarım ve Köy işleri Bakanları? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

86. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, İzmir Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün 
görevinden niçin alındığına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/445) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadı

ğı cihetle soru düşmüştür. 

87. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, İzmir Millî Eğitim Müdürünün, göre
vinden alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
fd/446) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

88. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-
ın, Tekirdağ'ın, Merkez ilçesi Semetle köyü içme 
suyu inşa tının hangi sebeplerle durdurulduğu
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/448) 

— 242 — 
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BAŞKAN — Sayın Orhan Öztrak? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

89. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurfun, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adnan eŞnyurt? Burada. 
İlgili bakanlar? Yok. 
S'orunmı görüşülmesi crtlelenm,işıtir. 

90. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
meslek okulu mezunlarıyım kendi bravş ve ih
tisasları dahilindeki fakülte ve yüksek okul
lara devam edebilmelerini sağlamak için bir ça
lışma olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/450) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Ycfc. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

91. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
aynı tahsil seviyesine ve hizmet müddetine sa-
hibolan memurlar arasında eşitlik sağlanması 
için ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/451) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

92. — Burdur Milletvekili Fethi Çclikbaş'ın, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tınalınması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/452) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş? Burada. 

Sayın Ticaret Bakanı? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

93. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan Ticaret Borsası Meclisinin, se
çimlere 10 gün kala feshedilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/455) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

I 94. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
İlkokul öğretmenlerine, de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/458) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç? Burada. 
İlgili Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

95. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Ankara'nın, Kırıkkale ilçesinde bir iş mahkeme
si kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/460) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar? Yok. 
Soru sahibi iki Birleşimde üst üste bulun

madığı cihetle soru düşmüştür. 

96. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Boyabat ilçesme bağlı Ekinviran mev
kiinde petrol araştırması yapılıp yapılmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/461) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi işgüzar, Yok. 
Soru sahibi iki Birleşimde üst üste bulun

madığı cihetle soru düşmüştür. 

97. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Pozantı ilçesinde Tekel için kiralanan 
binanın kira ücretine ve durumunun müsaidolup 
olmadığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/462) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? 
Yok. 

Soru sahibi iki Birleşimde üst üste bulun
madığı cihetle soru düşmüştür. 

98. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, İçtüzüğün 95 nci maddesinin bugün
kü tatbikatının İçtüzüğün lâfzına ve ruhuna 
uğun bulunup bulunmadığına dair Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusu. (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu? Yok. 
Soru sahibi iki Birleşimde üst üste bulun

madığı cihetle soru düşmüştür. 

99. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun köyüne, 
yedek subay öğretmen olarak atanan M. T. T. B. 
Başkanınvn, öğretmenlik vazifesine devam et-

\ memesi ve siyasi beyanatlar vermesi karşısın-
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da ne gibi işlem yaplıdığına dair Millî Eği
tim ve Millî Savunma bakanlarından sözlü so
rusu. (6/464) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin? Yok. 

Soru sahibi iki Birleşimde üst üste bulun
madığı cihetle soru düşmüştür. 

100. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarını 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/465) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Alacalı? Eurada. 
Sayın Bayındırlık Bakanı? Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, 1965 - 1966 ders yılında lise ve 
muadili okullardan mezun olup bir üniversite 
veya yüksek okula giremiyerek açıkta kalan 
öğrenciler için ne tedbir düşünüldüğüne dair 
Başbakan ve Millî Eğitim Bakanlarından sözl" 
sorusu. (6/466) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ? Yok. 

Soru sahibi iki Birleşimde üst üste bulun
madığı cihetle soru düşmüştür. 

102. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba 
hadınlı'nın, İçel ili Anamur ilçesinde 6 öğret 
menin işten elçektirilmesinde ve bir öğretme
nin Bakanlık emrine alınmasındaki gerekçenin 
ne olduğuna dair İçişleri ve Millî Eğitim Ba 
kanlarından sözlü sorusu. (6/467) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı? 
Yok. 

Soru sahibi iki Birleşimde üst üste bulun
madığı cihetle soru düşmüştür. 

103. — Tokat, Milletvekili Fethi Alacalının, 
Tokat'ın, Zile Devlet Hastanesine, ameliyat ser
visi için lüzumlu olan narkoz aletinin, bugüne 
kadar, verilmemesi sebebine dair sorusu ve Sağ 
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'
ın sözlü cevabı. (6/468) 

BAŞKAN — Saym Fethi Alacalı? Burada. 
Sayın Sağlık Bakanı burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasını arz ve rica 
ederim. 1 . 12 . 1966 

Fethi Alacalı 
Tokat Milletvekili 

1. — Zile Devlet Hastanesinde bir ameliyat 
servisi bulunduğu halde bu servis için en lü
zumlu cihaz olan narkoz âletinin bugüne kadar 
verilmemesi sebeplerinin ve ne zaman verile
ceği, 

2. — Aynı Devlet Hastanesinde halen çama
şırlar iptidai usulle yıkandığından bir çama
şır makmasmın ne zaman verileceği, 

3. — Bu Devlet hastanesinde. Tokat'ın diğer 
kazalarında ve hatta Yozgat'ın Çekerek ve Sor-
gun'undan hasta geldiği gibi 116 köyü bulunan 
^u kazada hastaların hastaneye yetiştirilme 
imkânı sağlıyacak bir cankurtaran bulunma-
iığmdan bu ihtiyacın da ne tip bir vasıta ile 
ve ne zaman giderileceği hakkında ne düşünül
mektedir? 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
banı Sayın Özkan, buyurunuz efendim. 

SAĞLIK VS SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem 
îaşkan, muhterem milletvekilleri; 

Tokat Milletvekili Saym Fethi Alacalı'nın 
3akanlığıma tevcih etmiş olduğu sözlü sorula
rına cevaplarımı arz ediyorum. 

Zile hastanesinin ihtiyacı olan narkoz ci
hazı temin edilmiştir. Çamaşır makinası için 
tahsisat gönderilmiştir ve mahallinden alınma
sı hususunda da Sağlık Müdürlüğüne talimat 
verilmiştir. 

Ambulans mevzuunda da; bu ihtiyaç sıraya 
konulmuştur. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alacalı buyurunuz. 

FETHİ ALACALI (Tokat) — Muhterem 
Başkan ve muhterem milletvekilleri; Sayın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanına peşinen te
şekkür ederim. 

Yalnız çamaşır makinası için gönderilmiş bu
lunan tahsisatın lüzumunu yerine getireceği 
kanaati bizde uyanmamıştır. Çünkü Zile Devlet 
Hastanesi 100 yataklı bir Devlet hastanesidir. 
Şimdiye kadar çamaşırlar iptidai şekilde yıkan-
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mıştır. Benim şahsan Sağlık Bakanlığı ile yap
tığım temaslarda da buranın mahallinden alına
cak yani tüccarlardan alınacak her hangi bir 
Arçelik veya diğer AEG buzdolaplarındaki gibi 
şekillerle bunların ihtiyacının görülmesi müm
kün olmamaktadır. Bu sebeple Sağlık Bakanlı
ğının kendi formalitelerine uygun ve ne gibi 
tip hastanelere hangilerinin uygun olduğunu, 
çamaşır makinalarınm lüzumlu olduğunu ve Zi
le 100 yataklı bir Devlet hastanesi olduğuna 
göre, hangi tip bir çamaşır makinasmm lüzum
lu bulunduğunu, yani yerine getirilseydi daha 
iyi olurdu [kanaatindeyim. 

Üçüncü şıkta bulunan ambulans meselesin
de, madem ki, Sayın Bakan bu da zamanında 
yerine getirilecektir, ihtiyaç listesine alınmıştır 
diyor, bu hususa da teşekkür ederim. 

Çamaşır makinası hususunda sarih bir ifade 
verselerdi daha iyi olurdu. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLI ÖZKAN (Kayseri) — Muhterem 
milletvekilleri, çamaşır makinaları üç tiptir : 
Büyük, orta, küçük tipler. Orta ve büyük tip 
çamaşır makinalarınm Bayındırlılk Bakanlığı 
tarafından ihale suretiyle temin edilmesi icabe-
diyor. Bunları tetkik ettik ve ihalelerin büyük 
zaman alması karşısında Zile Hastanesine bu
gün ihtiyacını karşılamak üzere üç aded küçük 
tip Arçelik modeli çamaşır makinasi temine ka
rar verdik ve bizim yaptığımız tetkikler ve he
saplarda üç aded küçük tip Arçelik çamaşır ma
kinesinin Zile Hastanesinin ihtiyacını karşılıya-
cağı şeklindedir. 

Ambulans ihtiyacı ise, bu bütün memleket 
çapında, bütün kazalarımızın ihtiyacı meyanm-
da nazarı itibara alınmıştır. Bütün bu ihtiyaç
lar, bütün kazalarımızın ihtiyacı da önümüzdeki 
birkaç ay zarfında giderilecektir. Dış yardım
dan 1 400 aded cipler ve ambulanslar anlaşma
sına varılmıştır ve bu da bu şekilde karşılacak-
tır. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

104. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, 
Almus hîdro elektrik santralindan, Almus ilçe
sinin istifade ettirilmemesi sebebine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/469) 

BAŞKAN — Soru sahibi önergesini geri al
dığını beyan ediyor. Soru önergesi geriverilmiş-
tir. 

105. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun Sivas'ta teknik okul açılması için 
bir hazırlık olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/470) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Palaoğ-
lu? Yok. Soru sahibi iki birleşim üstüste bulun
madığı cihetle soru düşmüştür. 

106. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, han
gi turistik tesislere, «Turizm ve turistik tesisle
rin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kotasından 
ne miktar ithalât tahsisi yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/471) 

BAŞKAN — 106 sıra numarasında kayıtlı 
önerge sahibi tarafından yazılı soruya tahvil 
edilmiştir. 

Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 106 sırasında bulunan 

sözlü sorumun yazılı soruya çevrilmesi hususun
da aracılığınızı rica ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

BAŞKAN — Sorunun yazılı olarak cevap
landırılması için gereği yapılacaktır. 

107. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
ın., çocuk Ressam Bedri Baykam'ın Amerika ve 
Avrupa'daki sergilerine maddî ve mânevi yar
dımı icabettiren hususların neler olduğuna dair 
Turizm, ve Tanıtma Bakanından sözlü sorulu. 
(6/472) 

BAŞKAN — Sayın Suphi Baykam? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

108. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-
vn, Tekirdağ merkez ilçesine bağlı Scmetli köyü
nün, 1964 yılında, plâna alınıp inşasına başlanan 
içme suya inşaatının durdurulması sebebinin 
ne olduğuna, dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/473) 

BAŞKAN — Sayın Orhan öztrak? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihatle soru düşmüştür. 
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109. — Eruzrum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum iline bağlı bulunan 1 050 köye, 
köylünün kalkınması için, Ziraat Bankasınca tev
zi edilmek üzere tahsis edilen zirai kredi ile hay
vancılık kredisi miktarının ne olduğuna dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu. (6/474) 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven?,. Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

110. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçiliğinin 
bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin alıuma-
sıni)b düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/475) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Aysoy?. Burada. 
Saym Dışişleri Bakanı? Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

111. — Samsun Milletvekili Yasar Akal'ın, 
Samsun'da 19 Mayıs adiyle bir üniversite ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/476) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

BAŞKAN — Saym Reşit Ülker? Burada. 
Millî Eğitim Bakanı? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

113. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saVın, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Atatürk'e 
aidolmadığvnı iddia etmenin, bunu özellikle, hal
kın şüpheyle karşılaması lâzımgelen bir nutuk ola
rak empoze etmenin sebebinin ne olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/478) 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal? Yok. 
Soru sahibi üst üste iki birleşim bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

114. -— İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge yolundaki köşkte 

6 Şubat 1933 günü, akşam yemeğinden sonra, 
13 - 14 kişiye hitaben bir konuşma yapıp yapma
dığına dair İçişleri, Millî Eğitim ve Ulaştırma ba
kanlarından sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Saym Tekin Erer? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştüı. 

115. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
son kararname ile Tayland'a atanan Büyükelçi
mizin Kore'de görevli bulunduğu sırada sebebi
yet verdiği bâzı olayların bilinip bilinmediğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

116. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, pancar çiftçisinin çalışmalarının iyi de
ğerlendirilebilmesi için, pancar fiyatlarına zam 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğin e dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/484) 

BAŞKAN — Saym Hasan Tahsin Uzun? Yok. 
Soru sahibi iki birledim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

117. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uuzn'un, Pınarhisar Çimento Fabrikasına, C H. 
P. Hükümeti zamanlarında kaçar aded işçi alın
mış olduğuna dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/485) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

118. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Vzun'un, Pınarhisar Çimento Fabrikasının, 
1965 - 1966 yılları içerisinde, istihsal ettiği çimen
toların hangi firmalara verildiğine ve halim pa
halı satılması karşısında ne gibi tedbir alınması
nın düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu. (6/486) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? 
Yok. 

Soru sahibi üst üste iki birleşim bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

119. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
kesinleşmiş mahkeme kararlarının vaktinde iufa-
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zını sağlamak ve böylece vatandaşların mağduri
yetini önlemek üzere, her hangi bir tedbir alınma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Adalet ve 
Millî Savunma bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/487) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan? Yok. 
Soru sahibi üst üste iki birleşim bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

120. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, Sos
yal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, kimler 
için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin oturdu
ğuna dair Çalışma Bakanından, sözlü sorusu 
(6/489) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik? Burada. 
Çalışma Bakanı? Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

121. — Afyon Milletvekili Mustafa Akahn'ın, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve bunların girmedikleri 
dersler için, diğer öğretmenlere ödenen ücretlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/490) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın? Burada. 
Millî Eğitim Bakanı? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

122. — Afyon Milletvekili Mustafa Akahn'ın, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm istan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakamndan sözlü sorusu (6/491) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın? Burada. 
Bayındırlık Bakanı? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

123. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, Tarım Bakanlığında görevli Ziraat mühen
dislerinden, kaçar kişinin, büro ve taşra teşkilâ
tında çalıştığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/492) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

124. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, görevleri icabı, avukat ve öğretmen

lere, silâh verilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/493) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu? 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

125. ~ Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı İrmak
lar bucağına telefon hattı çekilip çekilmiycce-
ğine dair Ulaştırma Hakanından sözlü sorusu 
(6/494) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

126. — Kastamonu Milletvekili 1. Hakkı Yı-
lanlıoğlu'uun Kastamonu ili dâhilinde, 1966 yı
lında, kaç hariciye mütehassısı ve operatör bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/495) 

BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğ-
lu? Yok. 

Soru sahibi üstüste iki birleşim bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

127. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akahn'ın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğuna 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/496) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın? Burada. 
Sayın ilgili Devlet Bakanı Kâmil Ocak? Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

128. -— Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
Kars Ticaret Odası seçimlerinde, Bakanlığın em
rini yerine getirmiyen idare âmiri hakkında ka
nuni bir işlem yapılıp yapıbmıyacağına dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/497) 

BAŞKAN — Sayın Osman Yeltekin? Yok. 
Soru sahibi üst üste iki ibrleşim bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

129. •— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Türikye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürünün, diğer müesseselerdeki görevlerine ve 
aldığı istihkaklara dair Enerji ve Tabiî. Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/498) 
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BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal? Yok. 
Soru sahibi üst üste iki birleşim bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

İSO. — Sakarya. Milletvekili Hayrettin Vy-
sal'ın, T. ö. I). M. F. Üyesi ulan bâzı ilkokul 
müdürlerinin, haksız olarak, ilkokul öğretmenli
ğine atanmalarına dair Milli Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/190) 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

İSİ. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesi kaymakamının, Torium'a 
tâyin edilmesi sebebine dair İçişleri Bakamndan 
sözlü sorusu ((i/500) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Kangal? Yok. 
Soru sahibi iki birledim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

132. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, memleketimizde şimdiye kadar kurulan köy 
kalkınma kooperatiflerinin adedine ve çalışma 
konularına dair Köy İşleri, Çalışma ve Ticaret 
bakanlarından sözlü sorusu (6/501) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin? Yok. 
Soru sahibi iki birledim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

133. — Edirne Milletvekili. Türkân Seçkin'in, 
İkinci Beş Yıllık Plânda, tarımsal kalkınma konu
sunda ne gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/502) 

BAŞKAN — Saym Türkân Seçkin? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

134. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağ
lı Ahmetbey Belediyesinde, ortaokul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/503) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

135. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin sos

yal ilimler tedris eden fakültelerine girebilme 
imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu, (6/504) 

BAŞKAN — Saym Fethi Çelikbaş? Burada. 
Millî Eiğtim Bakanı? Yok. 

ilgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö-
rihülmesi ertelenmiştir. 

136. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'ın, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül
tesinde, Profesörler Kurulunun kararı alınma
dan, dış seyahat harcamaları yapılıp yapılmadı
ğına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/505) 

BAŞKAN — Saym Abdurrahman Şeref Lâç? 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

137. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nıu Kadirli ilçesinin bâzı köyle
rinde, bahçeleri taribeden suçluların adalete tes
lim. edilip edilmediklerine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/506) 

BAŞKAN — Saym Mahmut Bozdoğan? 
Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
jihotle soru düşmüştür. 

138. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 
Nevşehir milletvekillerinden birinin, Ürgüp) ilçe
sinde, turistik vasıfları haiz olmıyan binalarına 
turizm fonundan kredi sağlama teşebbüsünde bu
lunup bulunmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/507) 

BAŞKAN — Saym ibrahim Boz? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

139. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 
Nevşehir milletvekillerinden binisinin, iskân ra
poru olmıyan ve İş Bankasına kiralanan binasına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/508) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz? Yok. 

Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

140. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 
Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı ve halıcılık 
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kooperatiflerinin, yıllık kongrelerinin yapılıp 
yapılmadığına da-ir Ticaret ve Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Boz? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür. 

141. — Nevşehir Milletvekili ibrahim Bozun, 
Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Karayolları Bakı
mevine çekilmekte olan elektrik hattından, bir 
milletvekilinin mandırasına, da elektrik verilip 
verilmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/510) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulıınmadığ? 

cihetle soru düşmüştür. 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
balık avlanmasında kullanılan malzemelerin, 
memleketimizde imal edilip edilmediğine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/511) 

BAŞKAN — 142 numaralı önerge yazılı 
soruya çevrilmektedir, önergeyi okutuyorum. 

Milet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 142, 148, 183 ve 202 sırasında yer 

alan sözlü sorularımın yazılı olarak cevaplan
dırılmasına tavassutlarınızı rica ederim. Say
gılarımla. 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 

BAŞKAN — Sorunun yazılı olaark cevap
landırılması için gereği yapılacaktır. 

143. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce?.. 
Burada. 

Maliye Bakanı?... Yok. 
ilgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 

görüşülmesi ertelenmiştir. 

144. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yû-
maz'ın, zeytin müstahsilinin ihtiyaçlarının kar
şılanması konusunda ne düşünüldüğüne dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu. (6/513) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz?.. Yok. 
Soru sahibi iki Birleşim üstüste bulun

madığı cihetle soru düşmüştür. 

145. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Burada. 
Başbakan adına cevap verecek Hükümet üye
si?... Yok. Çalışma Bakanı da yok. 

ilgili Bakanlar bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

146. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu... Burada. 
ilgili bakanlar bulunmadığı için sorunun 

görüşülmesi ertelenmiştir. 

147. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 -10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt?... Bu
rada. Millî Eğitim ve içişleri Bakanları?... Yok
lar. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

118. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda suiisti
mal olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/517) 

BAŞKAN — Biraz evvel okunan önerge 
gereğince sözlü soru, yazılı soruya çevrilmiş
tir. Yazılı olarak cevaplandırılması için gereği 
yapılacaktır. 

149. — Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan 
San'ın, Bursa nutkunun, Atatürk tarafından 
söylenmiş olup olmadığına dair Millî Eğitim 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu. (6/518) 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San?.. Yok. 

Soru sahibi iki Birleşim üstüste bu
lunmadığı cihetle soru düşmüştür. 

150. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuu-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti-
jaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 
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BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?. Bu
rada. Millî Eğitim Bakanı yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

151. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, UNESCO tarafından, iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
dair Başbakan, Millî Eğitim ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlarından sözlü sorusu. (6/522) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 

görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere 
ertenmiştir. 

152. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, bâzı ilâç lâboratuvar ve fabrikalar m a ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/523) 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin... Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. 

153. •—• Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu... 
Yok. 

Soru sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

151. — Eskişehir 31illetvekili Hayri Başar'-
m, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/525) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö

rüşülmesi bir defaya, mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

155. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?... 
Yok. 

Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir, 

156. — Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan 
San'ın, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San?... Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

157. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu?... Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

158. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu... Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

159. —• Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Geboloğlu?... 
Yok. 

Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

160. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç... Burada. 
Sayın Ticaret Bakanı?... Yok. 

ilgili bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

161. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda?... Bura
da. Sayın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. 
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İlgili bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

162. — Aydın Blilletvekili Re§at Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/533) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda?... Bura
da. Sayın Başbakan veya adına cevap verecek 
bakan?... Yok. 

Başbakan veya ilgili bakan bulunmadığı ci
hetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

163. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
mn, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın Bayındırlık Bakanı?... Yok. 

ilgili bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

164. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?... 
Yok;. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

165. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedine ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?... 
Yok. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

166. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?... 
Yok. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

167. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Yalova - Ulaş - İzmit yolunun ihalesine ve Ereğ-
'i yolu inşaatında suiistimal olup olmadığına 
lair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/53S) 

BAŞKAN* — 167 sıra sayısında kayıtlı so
runun yazılı soruya çevrilmesi istenmiştir. 
önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sözlü soruların 167 nci sırasındaki sözlü so

rumun yazılı soruya çevrilmesini arz ve rica 
ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Sözlü sorunun vazıh olarak 
cevaplandırılması için gereği yapılacaktır. 

168. — Aydın Milletvekili Nakit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlrından sözlü sorusunu 
(6/539) 

BAŞKAN — Sayın Nahit Menteşe?... Yok. 

Soru sahibi bulunmadığından sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

169. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın içişleri Bakam?... Yok. 

İlgili bakan bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

170. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis 
teşkilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/541) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bu
rada. Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

171. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin su
lanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanma
sına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

— 251 — 
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BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bu
rada. Sayın ilgili bakanlar?... Yok. 

ilgili bakanların bulunmadığı cihetle soru
nun görüşülmesi ertelenmiştir. 

172. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, memleketimizin diplomatik temsilcilerine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(Ü/543) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?... Burada. İç
işleri Bakanı yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

173. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Pzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?... Bu
rada. İlgili bakanlar yoklar. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

174. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu?... Bu
rada. ilgili bakanlar yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

175. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
JJzun'un, Kırklar eli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/54.6) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?... 
Yok. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

176. — Kars Milletvekili Âdil Kurt el'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel? Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

177. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Eski Federal Almanya Başbakanının ölümü do-
layısiyle Başbakan tarafından çekilen taziyet 

telgrafına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/518) 

BAŞKAN — 177 sıra sayısında yer alan so
runun geri alındığı hakkındaki önergeyi okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sözlü soruların 177 sırasında bulunan söz

lü sorumu, aktüalitesini kaybetmiş olduğun
dan, geri alıyorum. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geriveril-
miştir. 

178. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Burada. 
İlgili Bakanlar? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

179. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
JJzun'un, Kırklar eli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

İSO. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka-
nınden sözlü sorusu. (6/551) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker? Burada. 
İlgili Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

181. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz? Burada. 
İlgili Bakan? Yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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182. T ^ Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
tu'mtn, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

BAŞKAN — Sayın Süreyya Sofuoğlu? Yok. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

183. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Yozgat'ın üçe ve köylerinde selden meydana ge
len -zararların telâfisi için ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/554) 

BAŞKAN — 183 sıra sayısında kayıtlı öner
ge yazdı soruya çevrilmiştir, önerge biraz ev
vel okunmuştu, yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereği yapılacaktır. 

184. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Hakkı Esat-
oğlu? Yok. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir, 

:•' i85. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer ötdağ'in, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün 
seyeUnâan korunması için ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/556) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ? Yok. 

Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol-
ntafc Üzere ertelenmiştir. 

186. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Federal Almanya Cumhuriyetine 
yapılan ziyarete dair Başbakandan ve Dışişleri 
BaJtanmd&n sözlü sorusu. (6/557) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ? Yok. 

Sorunlun görüşülmesi bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

Î8Y. ~ Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş-
ftöesi içiii ne gibi tedbirler alınacağına dair 
&9V$et„ Bakmmıdan sözlü sorusu. (6/558) 

BAŞKAN -— Sayın Ali Rıza Uzuner? Burada. 
Sportif faaliyetle ilgili olduğuna göre Sayın 
Kâmil Ocak? Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığına göre, sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

188. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Ankara Yeni Ceza Evindeki mahkûmlardan üçü
nün Adalet Bakanının evinde çalıştırılıp çalış
tırılmadığına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu. (6/559) 

BAŞKAN — Aktüalitesini kaybetmiş oldu
ğundan geri alınıyor, önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sözlü soruların 188 nci sırasında bulunan 

önergemi, aktüalitesini kaybetmiş olduğundan, 
geri alıyorum. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir; 

189. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ? Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

190. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ? Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

191. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Hayvan sağlık memurları hak
kında, 3203 numaralı Kânuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

BAŞKAN — Sayın özdağ?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

192. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Dışişleri Bakanının seyahatlerine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/563) 
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BAŞKAN — 192 sıra sayısında kayıtlı öner
ge yazılı soruya çevirtiliyor, önergeyi okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sözlü soruların 192 nci sırasındaki sözlü so

rumun yazılı soruya çevrilmesini arz ve rica 
ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

. BAŞKAN — Sorunun yazılı olarak cevap
landırılması için gereği yapılacaktır. 

193, ^_ İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden zorla 
tahkikat evrakını alıp almadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Burada. 
İçişleri Bakanı yok. 

Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

194. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir def aya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

• 195.— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Sayın Başbakan adına cevap verecek ilgili 
bakan?.. Yok. 

İlgili bakanlar bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

196. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Enğüi - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Bayındırlıjk Bakanı?.. Yok. 

İlgili bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

197. — Konya Milletvekili Nazif Kttrücuynun, 
Bozkır - Üçpınar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Bura
da. Bayındırlılk Bakanı?.. Yok. 

İlgili bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

198. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile idare 
âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/569) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Arslan?.., Yok?. 
Sorunun görüşülmesi bir def aya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

199. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Sosyal Sigortalar Kurumunu ait hastanele
rin Devlete devredilip edilmiyeceğİne dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakanlarından 
sözlü sorusu 6/570) 

BAŞKAN — Sayın Sadrettin Çanga?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere sorunun gö

rüşülmesi ertelenmiştir. 

200. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) ' 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Koç?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere sorunun gö

rüşülmesi ertelenmiştir. 

201. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, Maraş'ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şair
ler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Balan?,. Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus ol

mak üzere ertelenmiştir. 

202. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün göre
vine ve ilân tarifelerine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/573) 

BAŞKAN — 202 numarada kayıtlı "Önerge
nin yazılı olarak oevaplandınlma^si için bira» Öv"-
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yel;sora sahibi Sayın Hilmi İşgüzar'in önergesi
ni okutmuş idim. Sorunun yazılı olarak cevap
landırılması için gereği yapılacaktır. 

203. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Başbakanın Gökçekaya Barajının te
mel atma töreninde yaptığı konuşmaya dair Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün sözlü cevabı (6/574) 

BAŞKAN — Sayın_ Şevket Asbuzoğlu?... Bu
rada. Başbakan veya adına cevap verecek?.. 
Başbakan adına siz mi cevap vereceksiniz Sayın 
öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYPÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Evet Başkanım, Başbakan adına ce
vap vereceğim. 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süley

man Demirel tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâlet Duyurulmasını saygıyle rica 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Şevket Asbuzoğlu 

Soru : Eskişehir Vilâyeti hudutları dahilin
de, Sakarya nehri üzerinde inşası kararlaştırı
lan Gökçekaya Barajının 25 . 6 . 1967 günü 
yapılan temel atma töreninde yaptığınız konuş
mada : Halkın refahının nasıl sağlanacağını, 
gelecekte kurulmadı mutasavver tesisleri rak-
kamlar zikretmek suretiyle izaha çalışırken 
«kalkınmanın ancak bu suretle olabileceğini, 
yoksa zenginden alıp fakire vermek zihniyetini 
takip etmediğinizi belirtmiş ve halka döne
rek, bunu ister misiniz?» diye de bir sual tevcih 
etmiş bulunuyorsunuz. 

Bu beyanınıza dayanarak : 
Halkın refahını sağlamak için zenginden 

alıp fakire vermek istiyen bir zihniyetin takip
çisi Türkiye'de var mıdır? Varsa, bu zihniyetin 
temsilcisi organize bir teşekkül müdür ve adı 
nedir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın öztürk, 
buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, Sayın Eskişehir Milletvekili Şevket As

buzoğlu, Sayın Başbakanımızın, Gökçekaya Ba
rajının temel atma töreninde, irad ettikleri bir 
nutukla ilgili olarak tevcih ettikleri soruya ce
vap arz ediyorum. 

Soru sahibinin tevcih ettiği soru, son dere-
rece manidardır. Kendileri, halkın refahını 
sağlamak için zenginden alıp fakire vermek 
isteyon bir zihniyetin takipçisi Türkiye'de var 
mıdır, sekinde soru soruyorlar. Bu soruya ve
receğimiz cevap şudur ve gayet açık ve kesin
dir: Evet sayın soru sahibi, Türkiye'de zengi
nin parasını almak malını almak fakire ver
mek isteyen fiil ve hareketlerin sahibi kimseler 
vardır. Aslında, bunu servet düşmanlığı, tah
rikçisi olarak tavsif ediyoruz ve sınıf kavgası
nı körükleyen kişiler olarak tavsif ediyoruz. 
Bunlar legal ve illegal olarak faaliyet halinde
dirler. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddesi, bu tarzdaki faaliyetleri mon ve fiili 
ika edenleri de tecziye ve tecrim etmiştir. Bi
naenaleyh, hukuk düzeni içerisinde bu tarz fi
iller tecziye edildiğine ve bu tarz fiili ika eden
ler hakkında da dâvalar açılıp bir kısmı mah
kûm olduğuna ve bir kısmının dâvalarının der
desti rüyet bulunmasına ve hattâ bâzı dosya
ların tahkikat safhasında Yüce Meclislerde bir 
takım kanunî engelleri, dokunulmazlıkları tar
tışma konusu bulunmasına göre, arkadaşımızın 
sualindelri espiriyi anlamak güçtür. 

Tekrar ediyorum; Türkiye'de vatandaşın 
cebindeki her kuruşu bir soygun ve bir vurgun 
vasıtası sayan, onun karşılığı sayan, bu tahri
ki yapan, toprak sahibini ağa, tüccarı vurguncu, 
ithalâtçıyı soyguncu, sanayiciyi komprador di
ye bir sınıf tahrikini ortaya atan davranışlar 
vardır. Bu konuya daha fazla cevap verme im
kânımız yoktur. Takibeden kanuni vazifeli
ler, suçluları yakaladığı yerde adalete tealim 
etmektedir. Saygılarımla arz öderim. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, buyurun. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; soruma Sa
yın Devlet Bakanı cevap verdiler. Dikkat bu-
yurulursa sorumda tasrih ediyorum, Başbakan 
Sayın Süleyman Demirel tarafından cevaplan
dırılması, diye. Çünkü, benim sorum ne Başba
kanın icra etmekte olduğu vazifenin, gördüğü 
vazifenin bir neticesidir, ne Başbakanlığına 
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mütevellittir. Doğrudan doğruya kendisinin iç 
görüşünü ifade eden konuşmasından kuşkula
narak Yüce Meclis Riyasetine verdiğim bir so
ru olduğu için, isterdim ki, Sayın Başbakan bu 
sözleri sarf etmekle düşüncesinin, görüşünün 
ne olduğunu kendisi ifade etmiş olsun. 

Sayın Devlet Bakanı muğlak birkaç cümle 
ile, kendisini yakınen tanırım, bu tanıdığım po
litikası içerisinde unrami, yuvarlak birkaç 
cümle ile benim sualimi cevaplandırdılar, hat
tâ daha fasla bu konuda izahat veremiyecek du
rumda olduldarını da ifade ederek sözlerine 
son verdiler, indiler. Ve bir yerinde asıl soru
ya, evet vardır diyoruz, dediler. Yani, Türki
ye'de zenginin cebinden alıp fakire dağıtmak 
isteyen bir zihniyetin temsilcisi bulunduğunu, 
zannederim zabıtlara da geçildiler. Bunu konu
dan arkadaşım bir Devlet Bakanıdır. F| ıkümet 
adına konuşuyor, Başbakan adına konuşuyor. 
Fakat, bu tip suçlardan dolayı kimleri şimdiye 
kadar mahkemeye verdiklerini ifade etmiyor; 
bu v© buna benzer toprak ağalan idi, şu idi bu 
idi, bu kışkırtmacı hareketlerden dolayı 141 -
142 ye göre verilmiş dosyalar vardır, diyor, 
hattâ buraya intikal etmiş olanları da vardır, 
diyor. Bunlar her cemiyette olagelen suçlar
dır, pek tabiîdir, İd 141 -142 ye göre suç :V,lemiş 
insanlar olacaktır. Ama, benim tevcih ettiğim 
sorunun cevabı değildir. Türkiye'de zenginin 
alın teriyle kazandığı parayı ceb:Y.ıden alıp fa
kire dağıtmak istiyen bir zihniyetin temsilcisini 
ben bugüne kadar görmedim. Hükümette bu
lunmadığım içjı belîd farkında değilim. Eğer, 
Sayın Devlet Bakanı arkadaşım, hakikaten bu 
zihniyetin takipçisi, temsilcisi bir kimse varsa 
bunu ifade etsinler, kimdir?.. Organize m:?lir? 
Bu zihniyetin temsilcisi, sualimde diyorum, Tür
kiye'de şayet varsa, organize bir teşekkül mü
dür? Var olduğunu ifade ettiklerine göre, or
ganize ise, bu organize teşekkülün adı nedir, 
kimlerdir? Onu da öğrenmemiz lâzımdır. Ben 
o gün Başbakanı Gökçekaya Barajında dinler
ken, umumi görüşmelerini, kalkınmaya ait gö
rüşmelerdi! ifade ederlerken, hattâ mikrofonu 
da iterek eliyle - zannederim Sayın Devlet Ba
kanı da orada bulunuyorlardı - halka hitaben: 
Gelin böyle, dedi, zenginlerden alsam, size ver
sem razı olur musunuz? Onlar da: Haşa, hayır 
efendim, hayır... işte ben bunu istemiyorum, 
siz, almterinizle para kasanasmız, zengin ola

sınız, istiyorum. O kadar müşahhas bir şekilde, 
zenginden alıp fakire vermek gibi, Türkiye'de 
çalışan bir teşekkül olduğunu ifade ettiler ki, 
bir Başbakanın ağzından bunu duyduktan son
ra, milletvekili olarak bunun ne demek olduğu
nu bilen bir insan olarak, hele bütün ömrünce 
bununla mücadele etmiş bir insan olarak, böyle 
bir teşekkül varsa neden Hükümet buna el koy
muyor? Bunları, ilgilileri mahkemeye vermi
yor? Bu zihniyetin temsilcilerini lâzımgelen 
cezalara çarptırmıyor? Bunu öğrenmek iste
dim. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimin babında da ifa
de ettVjim gibi, Devlet Bakanı ne kadar bu 
işin üzerinde görüşlerini, Hükümet olarak ifade 
ederlerse etsinler, sorduğum sorudan dolayı 
beni tatmin edemezler. Çünkü, bu, Süleyman 
Demirci'in Başbakan olarak bizzat ifade ettiği 
ve içindeki bilgilere istinaden, kendisinde mev
cut b.V.gilere istinaden ifade ettiği bir mevzuda 
kasdımn ne olduğunu bir Devlet Bakanının 
burada ifade etmesi münıkün değildir, talihsiz 
bir vaz:>?eyi üzerlerine almışlar. Onun için, su-
alinı'ı cevaplandırılmamış addediyorum. Eğer, 
Sayın Başkan bunu cevaplandırılmış şeklinde 
bir neticeye bağbyacaklarsa, tatmin olmuş bir 
milletvekili değilim. Zira, Başbakandan ne de
mek istediğVıi öğrenmek istiyorum. Şayet ce
vaplandırılmış addedilirse tekrar sorumu yeni-
liyeceğimi arz eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı öztürk, 
buyurunuz efendim. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Söz
cü, beni cevap vermekte talihsiz addettV.er ve 
talihsiz bir vazifeyi üzerine aldığımı söylediler. 

Derhal ifade etmek isterim ki, burada b'c ta
lihsizlik varsa o bana raci değil, muhterem söz
cü arkadaşıma racidir. Kendileri yirmi küsur 
sene emniyet müdürlüğünde, emniyet vazifesin
de bulunmuş, çalışmış bir insandır. Cumhuriye
tin ilk gününden ^ibaren Türkiye'de komünizan 
faaliyetlerin legal ve illegal faaliyetlerin mahi
yeti hakkında birçok bilgilere sahibolmaları lâ-
zımgeliır. Zaman zaman tevkifat yapılmıştır, 
mahkûmiyetler olmuştur, yurt dışına kaçanlar 
olmuştur. Bunların bıraktığı rüsup, memleke
tin bir devresinde sinmiş, bir devresinde satha 
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çıkmıştır. Bunların hangi noktası meçhuldür 
de öğrenmek isterler? 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bir usul me
selesini halletmemin gerekiyor. Muhterem soru 
sahibi, Sayın Başbakanın şahsına soruyu tevcih 
ettiğini söyledi. Aslında, Anayasanın 105 nci 
maddesine göre, Heyeti Vekile müşterek mesu
liyet imindedir. Başbakanın şahsı, yani Sayın 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel olarak, 
Sayın Eskişehir Milletvekili Şevket Aspuzoğlu'-
na soru konusunda muhatabolamaz. Çünkü, mil
letvekilini! milletvekiline soru tevcih etmesi 
mümkün değildir. Şu halde, soru tevcih edildi-

. ğine göre Başbakanın doğrudan doğruya Başba
kanlık sıfatına müteveccihtir. Şüphesiz cevabı 
da ilgili bakan vermektedir. 

Sanki, Türkiye'de servet düşmanlığı yokmuş 
gibi, arkadaşımız bir iddia ile veya bu mânayı 
işrabettirecek bir eda :«le konuştular. 

Muhterem arkadaşlarım, herkesin bildiği şe
yi başka türlü ifade etmek mümkün müdür? 
Türkiye'de servet düşmanı vardır, zenginin pa
rasını yağma etmek intiyen, üç yüz köylü silâh
landı, araziyi işgale kıyam etti diyen, kompra
dor edebiyatını yapan, fukaranın hakkını koru
yoruz diye servet sahibini onun karşısında düş-
manmış gibi göstermek i-otiyen neşriyat, Lenin 
ihtilâlini gazetelerinde ilân ederek, nasıl başla
dı, nasıl devam etti, nasıl muvaffak oldu, Kast-
ro nasıl zafer kazandı, köylü işçi nasıl yürüdü, 
nasıl şehirleri işgal etti, yağma nasıl oldu, 
bunları sayfalarla ifade eden kitaplar şuralarda 
buralarda dğıtılıp satılmıyor mu? Bunlar çık
mıyor mu? Bizden ne öğrenmek istiyorlar? Bu
nu anlamıyorum. 

Ben, kendilerine gayet açık söyledim. Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri Yü
ce Meclislerin tatbik edeceği husus olarak bura
ya kadar getirilmiştir. Bunun dışında da, delil
leri kâfi olmadığı için, mahkemeye sevk edile
memiş bâzı fiillerin sahipleri de vardır. Sayın 
Başbakanımız, son zamanlarda kesif bir propa
ganda içinde bulunan, sosyalizm maskesi altın
da aslında maskeli komünizmi Türkiye'ye yay
mak istiyen bir kısım erbabı siyasetin, bir kısım 
bedbaht ve talihsiz insanların davranışları hâ
kimin huzuruna çıkmış, açıkça iddiaları ortaya 
atılmış, mahkemelerde bir kısmı mahkûm olmuş, 
yazarı ile siyasetçisi ile... Bunların faaliyetlerini, 

bir Hükümet Reisi olarak, halkın önünde tak
bih edecek bir eda içerisinde konuşmuştur. Baş
bakan konuşurken kimseden icazet almaya mec
bur değildir. Kendi sorumluluğu altında konuş* 
muştur, kanunların, Anayasanın çizdiği sınırlar 
içinde konuşmuştur ve konuşması da gerçeklere 
uygundur; arz ederim. 

BAŞKAM* — Buyurun Sayın Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa* 
yın Başbakana İsparta Milletvekili olarak sual 
tevcih etmiş değilim. Birinci konuşmada da ifa
de ettiğim gibi, Başbakan olarak burada bu gö
rüşünü savunmuştur, Başbakan olarak konuş
muştur, bu görüşü savunmuştur. Müstenidatının 
ne olduğunu da burada ifade etmeliydi dedim. 

Devlet Bakanı arkadaşımız talihsiz bir vazi
feyi üzerine almıştır, dedim. Onun içinde ya
tanların ne olduğunu bilmesi mümkün değildir 
dedim. Çünkü, bu şimdiye kadar Sayın Devlet 
Vekilinin Başbakandan sorulan diğer suallere, 
cevap verdiği gibi, filân yerde çimento fabri
kası yapılacak mı, yapılmıyacak mı? Bunlar 
evet doğrudur. Sayın Devlet Vekili Başbakan
dan sorulan bu kabîl suallere cevap verebilir. 
Fakat, Sayın Başbakanın iç aleminden gelen,, 
müstenidatım içinde sakladığı bir görüşün ifa
desini nasıl savunur? Onun için talihsiz dedim. 
Kanaatimde musırrım. Arz ettiğim gibi, bunun, 
bir milletvekilinin diğer bir milletvekilinden 
sual soramaz gibi bir şeyle alâkası yoktur. Bun
ları soran kimse, elbette mevzuatı iyi tetkik et
miş, sormuştur, ondan sonra Millet Meclisine 
takdim etmiştir. 

Nihayet arkadaşım söyledi; Sayın Başbakan 
dedi, asıl kasda geçerek, o sırada dedi, pekçok 
sosyalist görüşlerin ışığı altında Türkiye'de sal
gın, kes^f DU* propaganda vardı, bunlara ceva-
bolsun diye verdi, dedi. Benim aradığım da za
ten bu idi. Acaba, kasdı bu mudur, diye. Ama, 
bunu burada yine Devlet Vekili söylüyor. Sa
yın Başbakan da hakikaten bu hislerin tesiri 
altında mı konuştu? O zaman kendisine haber 
veriyoruz. Biz sosyal adaletin Türkiye'de yer
leşmesi için, o gün bâzı bakanların da kürsüde 
ifade ettikleri gibi, ortanın soluna yaptıkları, 
bilhassa Sayın Devlet Bakanı arkadaşımızın or
tanın soluna yaptığı hücumda olduğu gibi, bu 
hislerin tesisi ile eğer kasıtları Cumhuriyet Halk 
Partisi'nin tutumu idi ise... (Sayın Başbakan, 
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teohünun dışma çıkıyor, sesleri) Fikri ileri sür
düler; o fikri ileri sürdüler. Onun için kısaca 
temas etmek mecburiyetindeyim. O zaman haber 
veriyorum, benim temsil ettiğim grupun içeri
sinde, Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi, zen
ginden alıp fakire vermek isityen bir zihniyetin 
temsilcisi yoktur, böyle bir temsilci yoktur. Bu 
kabil Başbakanın konuşmalarında, Devlet Baka
nının konuşmalarında ancak iki tane sandalye 
elde etmek için zavallı halkın karşısına geçip... 
(Halk zavallı değil, sesleri) Geri alıyorum mese
lelerin içyüzünü bilmiyen halkın karşısına geçip 
bu şekilde demogoji yapmaktan ibaret olduğu
nu ben de burada tescil etmekle yetineceğim. 
Hürmetler ederim. 

DEVLET BAKANI SEYF1 ÖZTÜRK (Es
kişehir) —r- Sayın Başkanım, yerimden ifade 
edeyim; sual deruni bir felsefeye dayanmaz; dış 
âlemdeki faaliyetlere dayanır. Bu bakımdan Sa
yın Başbakanın deruni hislerini kürsüden ifade 
etmesine müteveccih soru usule aykırıdır. 

BAŞKAN* '-*• Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın öztürk, sizin bugünkü gündemde ce-

vaplandırabileceğiniz başka soru var mı efen
dim? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkanım, bundan başka yok. 

BAŞKAN —- Yok zannediyorum. 
Efendim, komisyon seçimlerinin sonuçlarını 

arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlardaki açık olan üyelikler için ya

pılan seçime 253 üye katılmış ve neticede ekli 

- M'*j}uw**'ffıa""^S9?'*9' 

listede ismi bulunanlar hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır, arz olunur. 

üye üye 
Muslin Görentaş Sevinç Düşünsel 

üye 
Kadir Çetin 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: Ke
mal Ataman (İçel) 143, 

Maliye Komisyonu: Gıyasettin Duman (Si
vas) 193, 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonu: Enver 
Güreli (Balıkesir) 180, 

Sanayi Komisyonu: Necati Güven (Erzu
rum) 190, 

Ulaştırma Komisyonu: Necati Güven (Er
zurum) 147, 

Anayasa Komisyonu: Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(Uşak) 179, 

Oyla seçilmişlerdir. 
BAŞKAN — Bu suretle komisyonlardaki 

münhal üyelikler doldurulmuştur. Bu komisyon
lar Pazartesi günü arzettiğim saatlerde, yani sa
at 10,00, 11,00 ve 12,00 de olmak üzere, topla
nacaktır. Sayın üyelerin komisyon kâtiplerin
den, ilgili komisyonların kaçta toplanacağını 
öğrenmelerini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; vakit gecikmiştir. 
Bu itibarla 27 Kasım 1967 Pazartesi günü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati: 17,55 

•>«4*«« 
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GÜNDEMI 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GKENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — .ıSamsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 

kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyacak örgütün .'kurulmasını, 'bu hizmette 
çalışacak «sağlık personelinin -yetiştirilmesini 
mümkün ki'lmak ve 'bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir .genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, -tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
i lk r i ile ilçelerinde yaptığı :tahr,iıbatı mahallen 
tetkik we rteabit etmek üaere Anayasanın -88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

3. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 aılkadaşHaan, tütünden elde edilen gelirin tü-
;tün 'ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
htunlaran sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktam konularında bilgi 'edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci 'maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair Önergesi. (10/17) 

4. —- 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) 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl-
4»asina (dair 'önergesi (10/19) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, \ 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu- i 
za satınalınan ürünlerin halka ne -suretle çok ; 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu ! 
'hususta Alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere \ 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mee- ! 

lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar 
görmemiş binaların yanındaki betonarme bina
ların bir moloz yığını haline gelmesi nedenle
rini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/21) 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
alaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi .uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

9. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mıı, Tefeciliğe kesin olarak son vermek, millî 
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü ve 
çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını 
sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/23) 

10. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, Büyük halk kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 

ımacı ile lalınması gerekli todlbirleri tesıbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

11. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür işletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

12. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın -88 >nei maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 
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B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ! 

İŞLER 
II 

(SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş*- I 
in, G209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere- I 
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip I 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 

2. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düğü- I 
nüliip düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

3. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir yatılı bölge 
ilkokulu açılacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/301) 

4. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı- I 
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

5. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/303) 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu- I 
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

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

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

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

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

11. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal Er-
kin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında imzalanan Ortaklık Andlaşması' 
muvacehesinde topluluğa tam üye hüviyeti ile 
tedricen katılabilmemiz için yapılması gereken 
kesif çalışma ve hazırlıkların halen no safhada 
bulunduğuna dair Dışişleri Bakanından aözlü 
sorusu (6/324) 

12. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

13. — Kars 'Milletvekilli Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihto 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

14. — Tralbzom Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

15. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alınan ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

16. — Ankara Milletvekili îforahhn Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Şehit Turan Emoksiz'i komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/347) 

17. — Tokat M'lletvekili Osman Saraç'm* 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin no zaman onarılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/351) 

18. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 
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19. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, An

kara • Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (G/358) 

20. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli ingiliz Çavuşu hak
kında, Tüı'k kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve iç
işleri 'bakanlarından sözlü sorusu. (G/359) 

21. — Kars Milletvekili Âdil Kurtd'in, han
gi İktisadi Devlet Tcşeıkiküllcrmin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

22. — Kars M'lkıt vekili Âdil KurteTin, halen 
yurdumuzda ne kadar barış gönüllüleri olduğu
na dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/3G4) 

23. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Niksar - Tokat yolu üzerindeki virajlardan kur
tulmak için ufak köprüler inşası ile eski yolun 
ihya edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/366) 

24. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, bi
çer - döver ve traktör fiyatlarının hızla arması 
ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar sağ
lanamaması konularında ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım 'bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/367) 

25. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, ma-
İkinalarmı bizzat kullanmak istîyen traktör sa
hiplerinin kolay ehliyet almaları konusunda no 
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/368) 

26. — Tokat Milletvekili 0?man Saraç'm, To
kat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde modern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve fay
dalı mütalâa edilip edilmediğine 'dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/369) 

27. — Tokat Milletvekili Osmrm, Saraç'm, bü
yük şehirlerdeki kimsesiz çocu/ldar hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Devlet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu. (6/370) 

28. — Konya Milletvekili ismet Kapısının, 
haddini bilmeyi ve bildirmeyi islâmm şartları 

arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tutu
mu karşısında ne yapılmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/374) 

29. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, To
kat -Erbaa karayolu yapımının ne zaman ta
mamlanacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/376) 

30. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, Ba
tı Trakya'daki ırkdaşlarımız üzerinde gittikçe 
artmakta olan Yunan baskısının önüne geçmek 
için ne gibi tedbirler alınmasının düşünüldü
ğüne 'dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/377) 

31. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Faturasız mal satışının önlenmesi için ne çare dü
şünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/378) 

32. — Tokat M'lletvckili Osman Saraç'm, To
kat'ın, Omala ovasını sulayacak kanalın yap^ımı-
mn, bugüne kadar, niçin geciktirildiğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/379) 

33. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Niksar - Erbaa karayolu yapımının ne zaman 
bitirileceğine dair Bayındırlık Balkanından söz
lü sorusu. (6/380) 

34. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
14 . 7 . 1966 tarihli Yeni istanbul Gazetesinde 
bir bakana atfen yayınlanan olaya dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/384) . 

35. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları konusunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/385) 

36. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
gösterişli temel atma törenleri tertiplenmesin
den ne gibi faydalar umulduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/387) 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzuıner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve İskân ve Köy işleri bakanlarından. 
sözlü sorusu. (6/389) 



— 4 
39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'- I 

in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ye teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim I 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

40. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'de bekletilen 
ve harcırah alamıyan subay ve astsubayların 
malî sıkıntısını önlemek için ne düşünüldüğü
ne dâir Millî.Savunma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/391) 

41. — Tokat Milletvekili Osman Saraç a'm, I 
Ankara - Amasya ve Erbaa üzerinden Kelkit 
vadisini izliyerek, Erzurum anayoluna bağlana
cağı müjdolenen Kuzey karayolunun ne zaman 
tahakkuk edeceğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/392) 

42. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erbaa - Niksar ve çevrelerinde Antepfıstığı ye- I 
tiştirilmesi konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/393) I 

43. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisine çeltik ve pirinç mu
bayaası yapılıp yapılmıyacağma dair Ticaret ve 
Tarım bakanlarından .sözlü sorusu. (6/398) 

44. — Erzurum MilletveMli Necati GKivenUn, I 
Atatürk Üniversitesinde, matbaa alımında mil- J 
yonluk bir suiistimal yapılmış olduğu hakkın- ; 
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair '; 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/399) İı 

I 
45. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar- j 

san'ın, otomobil sanayii kurmak için müracaat i 
eden Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması- I 
•nın tercih edilmesindeki millî menfaat gerek- ; 
çesinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından \ 
sözlü sorusu. (6/400) i 

I 
46. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muızaf- i 

fer Özdağ'm, yurdumuzda ne kadar himayeye j 
muhtaç ve kimsesiz çocuk bulunduğuna ve bun- I 
lardan ne kadarına, Devletin, toplumun şefkat 
ve himayesi temin edildiğine dair Sağlık ve Sos
yal, Millî Eğitim ve Çalışma bakanlarından söz- I 
lü sorusu. (6/401) I 

47. — Afyon Karahiısar Milletvekili Muzaf- I 
fer Özdağ'm, Sinama'dan, eğitim ve terbiye 
kurumu olarak, millet çapında ,,ve millî eğitim 
camiasında, faydalanma ölçümüzün ne oldu- 1 

na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/402) 

48. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Diyanet İşleri Başkanının seyahat 
programının iptali ile kendisinin Tunusîtan ge
ri çağrılması sebebinin ne olduğuna .dair Dışiş
leri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu (6/403) 

49. — Nevşehir Miilldtvdkili SalâJha'fctin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Yüksek Adalet Divanı karariyle 
İmralı'da idam edilenlerin naşının mirasçılarına 
verilmesi konusunda yapılmış bir müracaat ölüp 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/404) 

50. — Afyon Karathitear Millötve!k;iıli Muzaf
fer Özdağ'm, Hükümet politikasını tasvibetmi-
yen yayın organlarına karşı yöneltilen baskının 
mesullerinin kimler olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/405) 

51. — Sinop Milletıvekili Bilnıi İşgüzar'ın, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Eenerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

52. — Ondu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du ilinde vukubulan sel felâketinde, hangi ilçe
lerde ne miktar arazi ve bahçenin zarar görmüş 
olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/407) 

53. — ,Ordu Milletvekili Ferda GHiley'in, Or
du'nun Fatsa ilçesinde, ikinci bir sel felâketine 
düşülmemesi için, derelerin ıslahı ve denize akış 
menfezlerinin genişletilmesi konusunda ne gibi 
çalışmaların yapıldığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Bayındırlık bakanlarından sözlü 
sorusu (6/408) 

54. — Artvin Milletvekili Turgut Altunfea-
ya'nm, Artvin iline bağlı köylerin yol yapımı ve 
onarımı işinin ne safihada olduğuna dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu ('6/409) 

55. — Artvin Millefovakili Turgut Altumka-
ya'nm, Artvin'in Ardanuç İlçesi İlköğretim Mü
dürünün başka yere nakli için alman Disiplin 
Kurulu kararının durdurulması sebebinin ne ol
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/410) 

56. — Artvin Milletvekili Turgut Altuntear 
ya'nm, Artvin Valisinin makam otomobili ile 
muhtelif illerde 25 gün gezmiş olmasından dola-



— fr — 
yi hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına da
ir içişleri Bakanından sözlü sorusuv (6/411) 
. .57, — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin İlinin hangi köylerinin içme suyu 
tesislerinin 1965 ve 1966 yılları programına alın 
dığma dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/412) 

58. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
üçüncü demir - çelik fabrikasının İskenderun -
Payas arasında kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Başbakandan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/413) 

59. —Aldan a Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Sümerbankın pamuk alımı işlerine başlı-
yabilmesi için gerekli hazırlıkları ikmal edip et
mediğine ve bir taban fiyatı tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/414) 

60. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, İl* 
ler Bankasının bir mütaahhide yüklü bir tıcar 
kredi vermesinden nüfuz kullanıldığının doğrı 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/415!) 

61. — Erzurum Milletveikili (riyasettin Kara-
ca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan 
d$jjlâı*m evlerinin ne zamaH' ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü 
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup olma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/417) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe 
bittin' ne olduğuna1 dâir İçişleri' Bakanından1 söz 
lü sorusu (6/418) 

64. — istanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç'ın, adlî yılın açılışı konuşmasiyle Anaya 
sayı- ve Ceza- Kanununu' açık bir şekilde ihlâl et 
miş bulunan Yargıtay Başkanı hakkında ne dü 
şünüldüğüne dair Adalet ve İçişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/419) 

65. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, 1966 - 1967 ders yılı için üniversitelerin 
giriş/ imtihanlarına kaç öğrencinin başvurduğu
na- ve açıkta kalan- öğrenci bulunup bulunmadı
ğına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
su (6/420) 

|i 66. — Adana-Milletvekili Kemal Sarıilbra-
j himoğlu'nun, pamukta ve alelûmum zirai ürün-
; lerde taban fiyatı tesbiti ije ürünlerin idrakin-
: den* önce ilânının düşünülüp düşünülmediğine 
! dair Başbakandan ve Ticaret Bakanından sözlü 
I sorusu (6/425) 
I! 6 7 . — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
' nın, Almanya'da vefat eden işçi vatandaşlarımı-
•] zm cesetlerinin kendi vatan topraklarında def

nedilmesini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmış 
i olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
i! (6/426) 

68. — Afyon KaraJhisar MilletvelMli Murat 
öner'in, Afyon Karahisar'm Dazkırı Kaymaka
mına, köylülere meydan dayağı atmasından do
layı ne gibi bir işlem yapıldığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/427) 

69. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Erbaa'da bir tütün bakım ve işleme evi yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/428) 

70. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair'Tarım Bakaniridah sözlü sorusu (6/429) 

71. — Konya Miletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

72. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun; 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
nropagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431.) 

73. — Hatay Milletvekili Talât Koseoğlu'-
mm, Adlî yılın açılmasında bir konuşma yapan 
Yargıtay Başkanı hakkında görevini kötüye 
kullanmak suçundan bir ta'hkikat açılıp açılma
dığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/432) 

74. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulmasının 
İkinci Beş Yıllık Plâna alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü'sorusu (6/433) 

75. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji-ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 



görevinden niçin alındığına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/445) 

87. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, İzmir Millî Eğitim Müdürünün, görevin
den alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından RÖZIÜ »OTOSU 
(6/44G) 

88. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'-
m, Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Semetle köyü içme 
suyu inşaatının hangi sebeplerle durdurulduğu
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/448) 

89. — Erzurum Milletvekili Adnan Şcn-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi ıbanlkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskası ıbaikanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

90. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
meslek okulu mezunlarının kendi branş ve ihti
sasları ıdâihilinıdoıki fakülte ve yütosek okullara 
devam cdobilmolcrini sağlamak için bir çalışma 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
DÖzlü dorusu (6/450) 

76. — Konya Milletvc&ili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

77. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

78. — Konya Milletvekili Nazıif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
kovuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/437) 

79. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

80. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 

81. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrikası 
kurulması ile süt sanayiinin geliştirilmesi husus
larında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/440) 

$2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda Kontrol ve Teknoloji Grupu 
Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu halde, lâğ
vedilmesi gerekçesinin ne olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/441) 

83. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
Erzurum ovasının sulanması için ne düşünüldü
ğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/442) 

84. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilcr'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

85. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
1966 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

86. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, İzmir Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün 

91. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,-
aynı tahsil seviyesine ve hizmet müddetine sa-
hibolan memurlar arasında eşitlik sağlanması 
için ne gibi tedbirler alındığıma dair Başbakan
dan sözlü 'sorusu (6/451) 

92. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa-
tınalımması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanından «sözlü sorusu (6/452) 

93. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan Ticaret Borsası Meclisinin, se
çimlere 10 gün :kala feshedilmesi ee/beb>.ıe .dair 
Ticaret Bakanından ısözlü sorusu (G/45-5) 

94. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
tlkoıkul öğretmenlerine de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü »orasu (6/458) 

95. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde bir iş mahkeme
si kurulması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir Adalet Bakamı nidam «özlü sırusu (6/460) 

96. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boya/bat ilçesine bağlı Ekin viran mev
kiinde petrol arattırması yapılıp yapılmadığına 



dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan 
«sözlü sorusu (6/461) 

97. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Pozantı ilçesinde Tekel için kiralanan 
binanın kira ücretine ve durumunun müsa-
iıdolup * olmadığına dair Gümrük ve Tekel Ba
lkanından sözlü sorusu (6/462) 

98. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, İçtüzüğün 95 ıiıci maddesinin bugün-
!kü (tatbikatının İçtüzüğün lâfizına ve ruhuna 
uygun bulunup bulunmadığına dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/463) 

99. —• Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gm'in, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun köyüne, 
yedek subay öğretmen olarak atanan M.T.T.B. 
Başkanının, öğretmenlik vazifesine devam etme
mesi ve siyasi beyanatlar vermesi karşısında ne 
gibi işlem yapıldığına dair Millî Eğitim ve Millî 
Savunma hakanlarından sözlü -sorusu (6/464) 

100. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turınal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
hütçe 'döneminde 'tamamlanıp tamamlanamıya-
eağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/465) 

101. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, 1965 - 1966 ders yılında lise ve 
muadili okullardan mezun olup bir üniversite 
veya yüksek okula giremiyerek açıkta kalan 
öğrenciler için ne tedbir düşünüldüğüne dair 
Başbakan ve Millî Eğitim Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/466) 

102. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Ba-
hadınlı'nın, içel ili Anamur ilçesinde 6 öğret
menin işten elçektirilmesinde ve bir öğretme
nin Bakanlık emrine alınmasındaki gerekçenin 
ne olduğuna dair içişleri ve Millî Eğitim Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/467) 

103. — Tokat Milletvekili Fethi Alaca'nın, 
Tokat'ın Zile Devlet Hastanesine, ameliyat ser
visi için lüzumlu olan narkoz aletinin, bugüne 
kadar, verilmemesi sebebine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/468) 

104. —- Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Almus hidro elektrik santralından, Almus ilçe
sinin istifade ettirilmemesi sebebine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/469) 

105. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa« 
laoğlu'nun, Sivas'ta teknik okul açılması için 
bir hazırlık olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/470) 

106. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
hangi turistik tesislere, «Turizm ve turistik te
sislerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kota
sından ne miktar ithalât tahsisi yapıldığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/471) 

107. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m, çocuk Ressam Bedri Baykam'ın Amerika ve 
Avrupa'daki sergilerine maddî ve mânevi yar
dımı icabettiren hususların neler olduğuna da
ir Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/472) 

108. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-
m, Tekirdağ merkez ilçesine bağlı Semetli kö
yünün, 1964 yılında plâna alınıp inşasına baş
lanan içme suyu inşaatının durdurulması sebe
binin ne olduğuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/473) 

109. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum iline bağlı bulunan 1 050 köye, 
köylünün kalkınması için, Ziraat Bankasınca 
tevzi edilmek üzere tahsis edilen zirai kredi ile 
hayvancılık kredisi miktarının ne olduğuna da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/474) 

110. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi
ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

111. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da 19 Mayıs adiyle bir üniversite ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/476) 

112. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkemin, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

113. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Atatürk'e 
aidolmadığını iddia etmenin, bunu özellikle, 
halkın şüpheyle karşılaması lâzımgelen bir 
nutuk olarak empoze etmenin sebebinin ne ol-

I duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/478) 



114. — İstanbul; Milletvekili Tekin Erer'in, 
. Atatürk'ün* Bursa'da Çekirge yolundaki köşk 
te 6 Şubat 1933 günü, akşam yemeğinden son 
ra, 13 - 14 kişiye hitaben bir konuşma yapıp 
yapmadığına dair İçişleri, Millî Eğitim ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu; (6/479) 

115. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
son kararname ile Tayland'a atanan Büyükelçi 
mizin Kore'de görevli bulunduğu sırada se
bebiyet verdiği bâzı olayların, bilinip bilinmedi
ğine dair Dışişleri Bakanından, sözlü, sorusu. 
(6/482) 

116. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
_ Uzun'un, pancar çiftçisinin çalışmalarının iyi 
değerlendirilebilmesi için, pancar fiyatlarına 
zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (6/484) 

117. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fabrikasına 
O. H. P. Koalisyon hükümetleri ile A. P. Hü 
künıeti zamanlarında kaçar aded işçi alın 
mış olduğuna dair Sanayi Bakanından sözlü so 

-rusu. (6/485) : 
118. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fabrikasının, 
1965 - 1966 yılları içerisinde, istihsal ettiği çi
mentoların hangi firmalara verildiğine ve 
halka pahalı satılması karşısında ne gibi ted
bir alınmasının düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/486) 

119. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın. 
kesinleşmiş mahkeme kararlarının vaktinde in
fazını sağlamak ve böylece vatandaşların mağ
duriyetini önlemek üzere, her hangi bir tedbir 
-ak nraasınm düşünülüp düşünülmediğinle dai 
Adalet ve Millî Savunma Bakanlarından sözk 
sorusu (6/487) 

120. — Malatya Milletvekili Şalban Erik'in, 
.;\nıka.'a'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde 
•Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenleri;1 

kimler için inşa etti "ildiğine ve halen kimlerin 
•oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

121. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
lise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının 
haftalık dera saatlerine ve (bunların girmedik
leri dereler için, diğer öğretmenle/re ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu 06/49O) 

122. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm> 
fyoın - Şuh ut yol 'güzengâhının, kadîm. İstan-

>ul - Antalya yolu istikâmetinde değiştiril-
ıesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba

yındırlık Bakanından ısözlü ısıoruısıu (6/491) 
123. — ISivas Milletvekili Giyaısettin Ij)uman'-

.ı, Tarım Bakanlığında görevli Ziraat <mühedi
lişlerinden, kaçar İçişinin, 'büro ve taşra teşki-
"iltmda çalıştığına dair Tarım Bakamından söz

lü sorusu (.6/492) 
124. — Adana Milletvekili Kemal Sarııbra-

'ııimoğlu'nıun, .görevleri icabı, avukat ve öğret
ilenlere, «silâh verilmesinin düşünülüp düışünül-
lodiğine ıdair İçişleri Bakamımdan.- sözlü 'sorusu 

f6/493) 
125i — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-

,ra'nın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Irmak-
:ır bucağına telefon hattı çekilip çeMlmiyece-

";ine dair Ulaştırma Bakanından ısözlü sorusu 
8/494) 

126. — Kastamonu Milletvekili 1. Hakkı Yı-
ınboğlu'nuin Kastamonu ili dâhilimde, 1'9<66 yı-
nda, 'kaç hariciye mütehassısı ve lopeıratör bu-
ımduğuna dair (Sağlık ve ıSosyal Yardım Ba
lından sözlü sorusu (6/495) 

127. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus-
afa Akal'ıın, Beden Terlbiyesi Genel Müdürlü-
'"inün, nerelerde dinlenme .tesisleri bulunduğu-
ıa 'dair Devlet Bakamından ısözlü ısıonusu (6/496) 

128. — Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
va^s Ticaret Odaısı seçimi e rinde. Bakanlığın 

emrini yerine getirmiyen idare âmiri hakkında 
kanuni bir işlem yapılıp yapılmıyaeağına dair 

icar et Bakanından söızlıü sorusu (6/497) 
129. — 'Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm. 

ıTırkiye Petrolleri A.monim Ortaklığı Genel Mü-
lürünün, diğer (müesseselerdeki .görevlerine ve 
ildiği istihkaklara dair Enerji ve Tabiî Kay
taklar Bakanından sözlü sorusu (6/498) 

130. — (Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
al'm, T. Ö. D. M. F. Üyesi olan' bâzı ilkokul 
riidürlerinin, haksız 'olaraık, ilkokul .öğretmen-

'İğine atanmalarına dair Millî Eğitim Baikanm-
lajn sözlü sorusu. (6/499) 

'131. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesi 'kaymakamınım, Tortum'a 
'.âyin edilmesi ısebdbine dair İçişleri !Bakamn-
lan sözlü sorusu (6/500) 

132. — Edirne Milletvekili Türkân. Seçkin'-
in, memleketimizde şimdiye kadar kurulan: köy 



kalkınma ^kooperatiflerinin adedine ve çalışma 
.konularına dair Köy İşleri, Çalışma ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/501) 

133. — Edirne M?illetvekili Türkân Seçkin'in, 
ikinci Beş Yıllık Plânda; 'tarımsal kalkınma 
konusunda ne tgilbıl tedbirlerin- düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sıözlü ısontijsu ('6/502) 

134. — Kırklareli Milletvekili Hasan 'Tahsin 
Üzun'ûn Kırklareli'inin- Lülelbungaz ilçesine bağ
lı Aöimetibey iBeledıiyesinlde, 'ortaokul açılması
nın düşüünlüıp düşünülmediğine »dair Millî Eği
tim' Bakanından söczlü sorusu (6/503) 

135. — Kürdür 'Milletvekili-Pethi Çelikbaş '-
in, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal- ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Milli Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

136. — İstanbul Milletvekili Albldurrahman 
Şeref Lâç'ın^ Aintkara- Üniversitesi Ziraat Fa
kültesinde,' Profesörler Kurulunun k a r a n alm-
madaöj dış> seyahat hançam-al«rı yapılıp yapıl
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/505) 

137: — Aklana 'Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın' Adana'nm Kadirli ilçesinin 'bâzı köyle
rinde, .bahçeleri tahrübeden. suçluların adalete 
teslim edilip edilmediklerine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. ('6/506) 

138. — Nevşettıir Milletvekili ibrahim Boz'-
,un,. Nevşehir .milletvekillerinden (birinin, Ürgüp 
• ilçesinde, turistik vasıfları'haiz olmıyan binala
rına» turizm fonundan kredi sağlama teşebbü
sünde bulunup bulunmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanımdan' sözlü* sorusu (6/607) 

139: — Nevşehir Milletvekili Hbrahiım B;oz'-
ün, Nevşehir mületvekillerinden birsinin, iskân 
raporu olmıyan ve İş Bankasına kiralanan bi
nasına- dair Barbakandan sözlü sorusu» (6/508) 

140. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı ve halı
cılık kooperatiflerinin, yıllık kongrelerinin ya
pılıp yapılmadığına' dair Ticaret ve Sanayi Ba
kanından sözdü serusui (6/509) 

141. — Nevşehir Milletvekili îbraihim Boz'-
ün, Nevşelhir'in Ürgüp ilçesindeki Karayolları 
Bakımevine çekilmekte olan elektrik hattından, 
bir milletvekilinin mandırasına da elektrik ve

rilip verilmiyeceğine dair: Bayındırlık;-Baka
nından-sözlü, sorusu. (6/510) ; . #j 

142. — Sinop Milletvekili Etilimi Işıgüzar'ın. 
balık avlanmasında kullanılan malzemelerin, 
memleketimizde imal tedilip edilmediğine dair 
Ticaret Bakanından «özlü sorusu. (6/51İ) 

143. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
•ıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
-nal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
'»özlü sorusu. ('6/512) 

144. __ Aydın MiletvekiİL M. Kemal Yıl-
maz'm; zeytin müstahsilinin ihtiyaçlarının kar
şılanması konusunda ne düşünüldüğüne, dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu, (6/513) 

145. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

146. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına, ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

147. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hadiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. .(6/516) 

148. — Sinop Milletvekili Hilmi t^güzar'm, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda-: suiisti
mal olup olmadığına dair Başbakandan .sözlü 
sorusu. (6/517) 

149: — 'Gümüşane Milletvekili Sabri' özcan 
San'm, Bursa nutkunun, Atatürk tarafından 
söylenmiş olup olmadığına dair Millî Eğitim ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu. (6/518) 

150. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik. Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

151. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, UNBS0O tarafından; iki Türk'ün Dünya 
gençliğine örnek insan seçilip seçilmediğine 
,dair Başbakan; Millî Eğitim ve Turizm vte Ta
nı tma* Bakanlarından sözlü sorusuı ('6/502;); 1 

152. — Edirne Milletvekili' Türkân &eçkiı!ı,-
in, 'bâzı ilâç lâbaratuvar ve îaJbrikalariha ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal bar
dım Bakanından sözlü sorusu (j6/523) . 
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153.•*** Ördü Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-

lu'hun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka* 
nmdan sözlü sorusu. (6/524) 

154. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'-
in, Eskişehir'in Çifteler ve Mahmudiye ilçele
rine bağlı köylerdeki vakıf arazilerin satışına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/525) 

155. i— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'nn, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/526) 

156. — Gümüşhane Milletvekili Sabri özcan 
San'in, Gümüşane ilinin sağlık hizmetlerine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/527) 

157. •— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lû'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

158.— Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

159. — Bitlis Milletvekili Cevdet Geboloğlu'-
nun, Bitlis civarında bir hidroelektrik santralı 
kurulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/530) 

160. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

161. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

162. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/533) 

163. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Polatlı - Yunak - Akşehir - Yalvaç yolu inşaası-
nm, 5 Yıllık Plân hilâfına geciktirilmesi sebe
bine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/534) 

164. -— Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 

ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

165. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Orman İşletme Müdürlüğü emrinde ça
lışan personelin adedino ve ikramiye verilip ve
rilmediğine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su. (6/536) 

166. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nra düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

167. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Yalova - Ulaş - İzmit yolunun ihalesine ve Ereğ
li yolu inşaatında suiistimal olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/538) 

168. -T- Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

169. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

170. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

171. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

172. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

İ73. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça
lışanların terfllcrinc dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

174. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mcmloketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticarot ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

175. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te-



«isleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği-
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

176. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1341 
tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne giren ka
saba ve köylerin adedinin ne kadar olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/547) 

177. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Eski Federal Almanya Başbakanının ölümü do-
layısiyle Başbakan tarafından çekilen taziyct 
telgrafına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/548) 

178. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

179. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve emniyet teşkilâtına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/550) 

180. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

181. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 

, sözlü sorusu. (6/552) 
.182. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-

Iu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Babanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

183.. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden meydana ge
len zararların telâfisi için ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/554) 

184. — Nevşehir Mileltvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Almanya ve Belçika'ya 
yapılan geziye dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/555) 

185. -— Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
ın, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün soydan
dan . korunması için ne düşünüldüğüne dair 
İmar vt İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

186. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-
m, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

187. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

188. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Ankara Yeni Cezaevindeki mahkûmlardan üçü
nün Adalet Bakanının evinde çalıştırılıp çalış
tırılmadığına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu. (6/559) 

189. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğü ile Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/560) 

190. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Rize Adliyesinde vukubulan olay
lara dair Adalet ve İçişleri bakanlarından söz
lü sorusu. (6/561) 

19.1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

192. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Dışişleri Bakanının seyahatlerine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/563) 

193. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini deneti iyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

194. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimindeki partizan davranışlara ve bozu
lan çaylara dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/565) 

195. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

196. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Doğanhisar - Engili - Akşehir yolunun bi
tirilmesine ve Doğanhisar - Hüyük - Beyşehir 
yolunun geçişe açılmasına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/567) 
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197. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

198. — (Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ıctı Si
vas'ın Şarkışla ilçesi Belediye Başkanı ile ida
re âmirlerinin tutumuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/569) 

199. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğ'ine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

200. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Samsun İlköğretim Müfettişinin Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsünce açılan burs imtiha
nını kazanıp kazanmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/571) 

201. .—- Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, Maraş'm Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/572) 

202. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün göre
vine ve ilân terifelerine dair Başbakandan söz
lü, sorusu (6/573) 

203. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbüz-
öğlu'nun, Başbakanın Gökçekaya Barajının te
mel atma töreninde yaptığı konuşmaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. ('6/574) 

204. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. 06/575) 

205. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurumr radyosunun yayına 'başlatıla-
ntaması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

206. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

207. .— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu: (6/578) 

208. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
"Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 

tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

209. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti nıilleltvdkillerinin devamsızlık-

1 arına 'dair Milleit Meclisi Bakanından sözlü so
rusu. (6/580) 

210. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık: Emniyet Ko-
nilser'l'iğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
1 övülüp, hakıerete mâruz 'bırakılmaları stebebine 
lair İçişleri Bakanımdan sözlü sorusu. ('6/581) 

211. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü 'isçin 
yeni 'bir Wina 'inşa edilmesine dalir Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu. (6/582) 

212. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza UzUner'-
m, Kara Ordusu görev malûllerine dair Mi'liî 
Savunma Bakanından sözlü siorusu. (6/583) 

213. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, 'Sosyal 'Sigorta']ar Kurumu Genel 
Müdürlüğü i'îe Adana Şubesindeki h'iahretl'iî'er 
ırasında1 vulkubulan ihtilâfa dair Başbakan 
ve Çalışma Balkanımdan sözlü sıorusu. (6/584) 

214. —• İzmir Milletvekili Arif Etunga'nm, 
Havza - Uzunköprü' - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına daif 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

215. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
^arar görenlere yapılacak yardııma dair 'Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

216. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm 'Saimbeyli ilçesüne bağlı koy
ar ın iktitsaden ^kalkındırılması konusunda bir 
rflân olup olmadığına da'ir Başlbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

217. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihlt'iyacma dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

218. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm^ 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne IkaJdar normal 'bir işletmeye açılımayış se
bebine dair Bayındırlık Balkanından -.sözlü sfo.ru-
su. (6/589) 

219. — İSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburit yo
lunun- inşasma dair Bayındırlık Bakanından -söz
lü sorusu. (6/590) 

http://sfo.ru-
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220. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-.:| 

ğan'm, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve ı 
yülk arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata J 
'kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 1 
'Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) ; 

221. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 1 
Hilâfeti Ikurmaya çağıran broşür ve tehdit me(k- : 
tuplannm kimler tarafından hazırlanıp gönderil- I 
diğine dair İçiş'leri ve Adalet 'balkanlarından I 
sözlft »orusu. (6/592) I 

222. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı j 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir malksaıtla yurdumuza ;j 
gelen Papa'nm, Cuınıhuribaşkanı ve Baş/bakan I 
•tarafından karşılanmasına dair Başbakandan ;j 
sözlü sorusu. (6/593) ! 

223. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf- J 
fer özdağ'm, Afyon Karalılilsar ili köylerinden ; 

bâzılarının içmeşuyu ihtiyacına ve orman ete- jl 
ğinde oturanların geçimine dair Köy lişleıri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) I 

224. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin I 
düşünülüp dfâştünülımediğine dair Tuırkm ve Ta- I 
mtlma ve Bayındırlık ^bakanlarından sözlü soru
şa. ('6/595) . j 

225. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel-in Silifke ilçesi <Ousahuıriyet 'Savcısının Ana
yasaya aykırı tut/twn -ve davramslarına Idair Ada
let ve İçişleri ıbakankmmdan ttâfth'i «OTOSU. (6 /5fW 

226. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kjlbrııslı maü^ahitleriin yaptıkları yürüyüş 
«Kîasında topkum polislerinin trutnaön ve davra
nışına dair İçişleri Bakanından «özlü so/rnsu 
(6/597)' 

227. — Antalya MiHetvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

,228. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrjslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/59.9) 

229. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
fcan ^ütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
«özlü «orusu (6/600) 

230. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Harşit Hidro Elektrik Santralı ve tesisleri in-
gaatooa dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan «özlü «orusu (6/601) 

231. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica^ 
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

232. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair İçişleri Bakanm : 

dan sözlü sorusu (6/603) 

233. — Kocaeli Milletvekilli Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan 'incelemenin ıbitirdlip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

234. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erjm'in* 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir re tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından «özlü sorusu (6/605) 

235. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı karşılayacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

236. — Kocaeli Milletvekili Nijhat Erim'in, 
İzmit Körfezinde Kocaeli sınırlan içinde yeisi 
bir araba, vapurunun hizmete konup konmıya-
cağına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

237. — Kocaeli Milletvekili Ninat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/6.08) 

238. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardim ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanımdan sözlü sorusu (6/609) 

239. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Başbakanın köylü sorunlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş* 
(bakandan sözlü sorusu (6/610) 

240. — Nevşehir Milletvekili Sabahattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ye 
davranışlarına darir İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

241. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ıri, 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 
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242. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

243. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

244. — Sakarya Milletvekili Hayrett'n Uysal'-
m, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

245. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağların sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

246. — Konya Milletvekili İsmet Kapısızîn, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

247. — Sakarya Mille.tvekTı Ilayretb'n Uysal'-
m, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

248. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

249. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

250. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

251. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldcş köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
sınm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

252. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy taleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623) 

253. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

254. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Kadıhanı ilçesine bağlı köylerin elek
trik ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/625) 

255. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin .kalkındırıl
masına dair Başbakan ve Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/626) 

256. — Konva Milletvekili Naz:f Kurucu'nun, 
Konya'nın, Kadmhan ilçesinin kalkınması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan, 
Ticaret ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/627) 

257. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çimen
tonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem dâhilin
de yürütüldüğüne dair Sanayi ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/628) 

258. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fat
sa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/629) 

259. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılmanın dü
şünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/630) 

260. — Ankara Milletvekili 1. Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik statü-
löre tabi tutulan kamu hizmetlerine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/631) 

261. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tarım Ba
kanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

262. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elektrik ve 
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/633) 

263. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener-
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

264. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ilinde inşaları 1968 icra plânına alman ba
rajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının ünlen-



meşine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/G35) 

265. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy -Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy işleri ve içiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/63G) 

266. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsali ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/G37) 

267. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter
minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

268. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'in, Si-
nop'un Gerze ilçesinde tütün deposu, bakımevi 
ve sigara fabrikası kurulmasına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

269. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli özel 
okullara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/640) 

• * 

270. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu(6/641) 

271. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

272. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643). 

273. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kısımla
rında yağmurdan zarar gören çiftçilerin duru
muna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/644) 

274. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Dizel lokomotiflerin Erzurum - Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/645) 

275. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair içişleri, 
imar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

* • > * l - " 
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