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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını 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) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesibi't etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce-
suhı'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

4. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde 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) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

6. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

8. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
mulhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın '88 nci maddesi .gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair öneng*eısi (10/28) 

10. — Aydın Milleıtıvtıkili Reşat Ö^anda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkıınmıasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenilerinim 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle 'değeırleindirıilmesi için Anayasamın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair ömergesi. (10/29) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

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) 



2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
hi'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırmıa Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu moyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

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

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtcl'in, han
gi İM'isadi Devlet Teşeıldkülierinln sigorta şir
ketlerine ortak okluklarına ve bu teşekkül]erin 
sigorta iş I erini hangi sigorta şirketlerinle yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
'6/363) 

6. — 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) 

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

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

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif zira ati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

2 — 
I 12. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'nun, 

yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

13. — 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) 

14. — 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) 

15. — Erzurum Millletvıeikıilli Adnan Şon-
yurt'ıın, İş, Ziraat ve Mm lâk Kredi bankaları 
tarafımdan yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân baikanlarıdan sö'zlü sorusu 
(6/449) 

16. — Burdur Milletveikilji Fethi Çelilkbaş'ın, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa
fın alınması için bir emir verilip verdim ediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/452) 

17. — Muş Mailliötvdkilî Kemal Aytaç'm, 
İlkokul öğretmenlerine de komut yapılmalının 
liişiinülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

18. — Takat Milletvekili Fethi Alaealı'nın, 
rokat'm Zile ilçesini Amasya, Tunhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağma dair Bayındırlık Bakanımdan sözlü so
rusu (6/465) 

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

20. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'kı, 
Ankara'nın Varlık ve (jayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 

I sorusu (6/489) 



21. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'm, 
lise vre or taokul la rdaki mudur yardımı-ılarının, 
haftal ık ders saat ler ine ve bunların girmedik
leri dersler için, d iğer öğretmenlere ödenen üc
retlere da i r Millî Eği t im Bakanından sözlü so
rusu (6/490) 

22. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın' in, 
Afyon - Şuh ut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Anta lya yolu is t ikâmetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine da i r Ba
yındır l ık Bakanından «özlü sorusu (fi/491) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal ın 'm, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakanımdan .sözlü sorusu (fi/49(î1 

24. — B u r d u r Milletvekili Fe th i Çeliikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlar ına dair Millî Eğit im Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

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

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

27. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu ' -
mm memleketimizdeki işsiz sayışma ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu, (6/515) 

28. — Saka rya Milletvekili A d n a n Şen-
yur t 'un , 9 - 10 Ocak 1967 tar ihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve or taokul müdürünün 
Erzu rum 'a nakil sebebine dair İçişleri ve Mili' 
Eği t im Bakan la r ından sözlü sorusu. (6/516) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğit im Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

30. — Yozgat Milletvekili Nur i Kodamanoğ-
lu 'nun, Niğde'nin Aksa ray ilçesine bağlı Kızı I -
kaya köyü sâkinlerinin iskânlar ına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

31. — Yozgat Milletvekili Nur i Kodamanoğ-
lu 'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı (JiL'te-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakan ından sözlü sorusu. (6/529) 

3 — 
I 32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m, Ma

lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (fi/r.311 

33. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/5321 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tü rk Tîava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynak la r ına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

35. — Kırklare l i Milletvekili H a s a n Tahsin 
lTzıın'un, Kırklareli 'ne bağlı lîabaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan söviü snmsu. (6/r»3f>ı 

36. — A d a n a Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
•ntı düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynak la r Bakanından sözlü sorusu. 
(fi/537) 

37. — Aydın Milletvekili Nahi t Mcnteşe'nin, 
| Aydın ili hudut lar ı içinde bulunan Bal'a gölü

nün mülkiyet ine da i r Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynak la r bakanlar ından sözlü sorusnu 
(fi/539) 

38. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'n ım, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sö/lii «m-usu. ''6/540') 

39. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu 'nun , 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma, ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
< (5/5411 

40. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun ; 

Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynak la r ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

41. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun , 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/5431 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıı-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşki lâ t ında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kan la r ından sözlü sorusu. (6/544) 

43. — Teki rdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu 'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayışma, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba-

I kanlar ından sözlü sorusu. (6/545) 



44. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünül m ed iği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

45. — 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 îmar ve îskân ve Köy tşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

46. — 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) 

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

48. — 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) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini den eti iyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

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

5.1. — But-sa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

52. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla 
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

54. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite

l i — 

| likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

56. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Milkt Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

57. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/580) 

58. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miscrllğinee bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

59. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
\n, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

60. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

61. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi 'İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
'.arar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İ sik ân bakanlarından sözlü sıo-
-usu. (6/586) 

63. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy-
'erin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

64. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba-
kanın'dan sözlü sorusu. (6/588) 

65. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu-
üriine kadar normal bir işletmeye açıl mayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

66. — Sinop Milletvekili Hilmi İğgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo-
iunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz-

I lü sorusu. (6/590) 



67. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük ara'bası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

68. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Barbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

70. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda*nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru 
su. (6/595) 

71. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596^ 

72. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra 
nışma dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

73. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün. 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

75. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

76. — (Samsun (Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Harşit Hidro - Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

77. — Samsun Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytinyağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

78. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

79. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 

80. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı kaşılıyacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

81. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
tzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

82. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

83. — Kocaeli 'Milletceikili Nihat Erim'in, 
tzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

84. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Başbakanın köylü sorumlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

85. — Nev.şeihir Milletvekili ıSalâfhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

86. — Samsun Milletvekili Yaşar. Akal'm, 
[lava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

87. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nehioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

88. — tfcstanlbul Milletvekili öoşkun Kırea'-
ııın, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 
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89. — Sakarya Milletvekili Hayre t t in U y s a l 

ın, okul larda okutulan k i tap la ra dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/61.5) 

90. — İs tanbul Mille'tvokili Ituşiıt Ülker'in, 
Parafinli zeytin .yağların sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardını Bakan ından söz
lü sorusu (6/616) 

91. —• Konya Milletvekili İsmet Kapı sız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

93. _ ıSaıkarya Milletvekil i H a y nettin Uy-
sal'ıu, Tekniker okullarının ve tekniker le r in du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

93. — İs tanbul Milletvekili Reşit Ülker' in, 
Ankara, Adale t (gazetesinde Yargı tay kara r la r ı 
hakk ında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

94. _ .Sakarya Milletvekili Hayre t t in Uysal '-
ııı, Millî Eğitim Bakanlığı ö rgü tünde pol i t ikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma. yapıldığına dair Başbakan ve Millî Kği-
t im Bakan ından sözlü sorusu. (6/621) 

95. — Konya Milletvekili NaziP Ku.rueu'nun, 
Konya 'n ın İ lgın ilçesine bağlı Ekleş köyü üze
r indeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
snnn düşünülüp düşünülmediğine dai r Ener j i 
ve Tabiî Kaynak la r Bakan ından sözlü sorusu. 
(6/622) 

96. •— Konya Milletvekili Na.'zil: Kurueu ' -
nun, Konya 'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bu lunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlar ından sözlü sorusu. (6/623) 

97. •— Konya Milletvekili Nazil' Kurucu ' -
nun, Konya 'n ın İlgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına da i r İmar ve İ skân Bakan ından sözlü sorusu 
(6/624) 

98. — K o n y a Milletvekili Najzif Kurucu ' -
nun, Konya 'n ın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
r in e lektr ik iht iyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu ' -
nun, Konya 'n ın İlgın ilçesi ve köylerinin kal
kındır ı lmasına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

100. — Konya Milletvekil i Nazif Kurueu ' -
nun, Konya 'n ın Kadınhan ı ilçesinin kalkınması 

için ne gibi tedbir ler düşünüldüğüne dai r Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakan la r ından 
sözlü sorusu. (6/627) 

101. — Tralbzıon MilLcıtvokili Ali Rıza Uzıın-
er'in, Trabzıon fabr ikas ında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dâhil inde yü rü tü ldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628) 

102. — Konya Milletvekili- Yunus Koeak'-
ın, Kuzey At lant ik Andlaşmasından , ayrı lma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/630) 

103. — A n k a r a Milletvekili 1. iSıtkı llla'tip-
oğlu 'nun, aynı işi gördükler i halde değişik sta
tülere tabi tu tu lan kamu hizmetlerine dai r 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

101. — K o n y a Milletvekili Nazif Kurucu ' -
mııı, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tar ım 
Bakanl ığına sattığı elmaların fiyatına dai r Ta
rım Bakan ından sözlü sorusu (6/632) 

105. — Konya- Milletvekili Nazif Kurucu ' -
nun, Akşehir E r k e k Sanat Ens t i tüsünde elek
t r ik ve motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eği t im B a k a n ı n d a n 
sözlü sorusu (6/633) 

106. — Isıtanıibul Milletvelkili Reşit Ülker ' in, 
Kok kömürü tahsisine ve f iyat lar ına dai r Ener
j i ve Tabiî Kaynak la r Bakan ından sözlü soru
su (6/634) 

107. — Niğde Mi.lletve'kili Rumi Soyer ' in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra p lân ına a l m a n 
bara j la ra ve Uluırrnak suyunun taşmasının 
önlenmesine dai r Enerj i ve Tabiî K a y n a k l a r 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/635) 

108. — Niğde Milletvekili Rulhi Soyer ' in, Niğ
de'nin, N a r - Kötüyay la - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlar ından sözlü sorusu (6/636) 

109. — Aydın Milletvekilli Reşat Ozanda'nın, 
Kütahya Azot Fabr ikas ında yıllık istihsal ile 
işçi ve memurlar ına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

110. — Aydım Milletvekili Reşat Üzarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdür lüğü ile ter
minal ve hava meydanlar ında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

111. — Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüızar'm, 
Sinop'un, Gerze ilçesinde t ü t ü n deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm-



rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 
lıl!2. — Saikarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

113. — ıSinıop Milletvekili Hilmi İsıgüızar'm, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

114. —• Manisa Milletvekili Sami Bimieioğlu'-
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

115. — Enzıırum Mil let: vekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

116. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

117. — Enzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
dizel lokomotiflerin Erzurum Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

118. — Istanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçişleri, 
imar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

119. — Sinop Milletvekili Niyazi Öagüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

120. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eüma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 

121. — Maraş Milletee'kili Enver Kaplan'ın, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 

122. — öorıım (Milletvekili Hasan Latif Sarı-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

lı23. — Mardin Milletvekili Naz/mi Oğuz'un, 
bâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı-
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tılan klorlu artık suların tesirinden, su ürün
lerimin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

124. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652) 

125. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) 

126. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'in, 
IJ>baa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

127. — 'Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/655) 

128. — Tokat Milletvekili Osman (Saraç,'m, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kt)lay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

129. — Tokat Milletvekili Osman Saraç/m, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

130. — Tokat Milletvekili 'Osman Saraç'ın, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, İçişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

131. — Takat Milletvekilli Osman (Saraç'ın, 
Kuzey (İram) karayolunun ne zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 

132. — Takat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Rr'baa ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660) 

1-33. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüme dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü 
sorusu. (6/661) 

134. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakamından sözlü sorusu. (6/662) 

135. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo-



lıı güzergâhına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/663) 

136. — 'Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/664) 

137. — Erzurum. Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Cfökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665) 

138. — Afyon Karaihisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

1.39. — Afyon föarajhisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava Alanı 
inşası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş 
olduğuma dair Ulaştırma ve Millî Savunma 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/667) 

140. — Niğde Milletvekili Ruflıi Soyer'in, 
Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve 
Bor - Zengen yolu kenarındaki arazilerin su
lanmasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/668) 

141. — Traibzio,n Milletvekili Ali Rıza Uzu-
•ner'in, Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/669) 

142. — Kır'klaneli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, pancar yetiştiren çiftçinin hak
larının korunmasına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/670) 

143. — Adana Milletvekili Mafbmut Bozdo-
doğam'm, Adana'nm Pozantı ilçesine bağlı 
Akça köylülerinin kullandıkları arazilere dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/671) 

144. — Adana (Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm bâzı ilçe ve bucaklarına 
bağlı köylerin yol ve içme suyu ihtiyacına da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/672) 

145. —• Enzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyan yol
ların yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/673) 

146. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
İspir ilçesinin 20 köyünü ilgilendiren yol ve köp-
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rülerin yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/674) 

147. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümet üyelerinin yaptıkları 
dış gezilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/675) 

148. — Nevişöhir Millet vekili Salâlhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, bir Bakanın eşi tarafından Mil
letlerarası telefonla, yapılan konuşmaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/676) 

149. — İstanlbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
İstanbul Belediye İmar ve Plânlama Müdür 
Muavinine dair İçişleri, İmar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu. (6/677) 

150. — Mardin Milletvekili îbraJhim Aysıoy'-
un, Urfa - Mardin yolunun ne zaman asfaltlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/678) 

151. — Ankara 'Milletvekili İ'bralhim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Etnografya müzesi önündeki 
Atatürk anıtının onarılmasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/679) 

1512. — Enzurum (Milletvekili Adnan Şen, 
yurt'un, Erzurum ile deprem felâketine uğrayan 
diğer yerlerin yakıt ihtiyacına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/680) 

153. — (Ondu Milletvekili Arif Hikmet OnatA 
111, Ordu Ziraat Bankası şubesinden istenen ve 
açılan kredilere dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/681) 

.154. - - Antvirı 'Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nın, Fransa'daki işçilerimizin hak ve men
fa tlerinin korunmasına dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/682) 

155. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Baba
eski, Pmarhisar ve Demirköy ilçelerinin Hükü
met Konağı ihtiyacına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/683) 

156. •— İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir milletvekilinin Bütçe Komisyonu önünde 
oyuncak tabanca patlatıp patlatmadığına dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. (6/684) 

157. — Enzurum Milletvekili öıyasettin Ka
raca 'rıııı, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını ya-
yımlıyan bir derginin toplattırılmasına dair 
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü soıusu. 
(6/685) 
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158. — Çorum ıMilLetıvekili Hasan Lâtif Sa-

rıyüce'nin, Ankara Belediye hudutları içindeki 
ilkokullardan nakil ve tâyin yönünden sıra dışı 
tutulanlara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/686) 

159. — İBurisa (Milletvekili Sadrettin ıÇ anığa -
nm, Uluabat gölü kıyısında bulunan Karaoğ-
lan ve diğer köylerin su baskınlarından korun
masına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/687) 

160..— ıMarıdin Milletvekili İlbralhirn Aysioy'un, 
lâğvedilen vakıf memurlukları ile ihdas edilen 
müdürlüklere dair Devlet Bakanındaın sözlü 
sorusu (6/688) 

161. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk 
Çakıroğlu'nun, Bozüyük'ten geçen İstanbul - Es
kişehir yolu için yapılan istimlâklere ve Eskişe
hir - Bursa yolunun kısaltılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

162. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk 
Çakıroğlu'num, istihsal edilen şeker miktarına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/690) 

163. — Edirne Milletvekili Türkân ISeçkin'in. 
«ocuk felcine dair Sağlık ve Sosyal Yardıım Ba- | 
kanından sözlü soraısu (6/691) 

164. — 'Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç/ün. 
Sinop ilindeki Kız Teknik ve Akşam Sanat 

Okuluna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/692) 

165. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı So-
ğucak köyünde çıkmakta bulunan dâvâlı Pı
nar içime suyuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü ısıorusu. (6/693) 

166. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi ile Istanlbul Edebiyat Fa
kültesinden ımezun olanlara iş teminine ve Fen 
fakültelerinde ide gece öğretimi yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

I i - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




