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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'-
nun, sözlü ve yazılı soru müesseselerine karşı 
Hükümetin tutumu ve iktidar partisine mensup 
milletvekillerinin Genel Kurul ve komisyonla
ra devamsızlıklarına dair demeci ile, 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun'-
un, traktör plasmanı olmayışı yüzünden Ziraat 
Bankasından traktör kredisi alamıyan çiftçile
rin durumu hakkındaki demecine., Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu cevap verdi. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının, Te
kel Genel Müdürlüğü 1967 yık Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı dosyasının 1967 malî 
yılının sona ermiş bulunması sebebiyle, geri 
gönderildiğine dair tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin Tüzün 
ile Mehmet Özgüneş'in, kadın ve erkek meslek 
öğretmen okulları açılması hakkındaki kanun 
tekliflerini geri aldıklarına dair önergelerinin 
ilişik olarak sunulduğu hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlık tezkeresi okundu ve kanun 
teklifinin geriverildiği bildirildi. 

Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, 
Avrupa'da çalışan Türk işçileri konusunda Hü
kümetçe izlenen politikanın kifayetsiz olduğu 
iddiasiyle Başbakan hakkında gensoru açılma
sına dair önergesi okundu ve konunun gelecek 
birleşimde gündeme alınıp almmıyacağı husu
sunun görüşüleceği bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, Çar-, 
samba günleri birleşimlerinin ilk iki saatinde 
ve Perşembe günleri yapılacak birleşimlerde 
aşağıdaki konuların sıra ile görüşülmesine dair 
önergesi kabul olundu. 

«1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu ka
nuna geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi (S. S. 675) 

2. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar tarım satış kooperatif
leri nezdinde tekevvün eden Hazine alacakla
rının terkini hakkında kanun tasarısı (S. S. 
279), 

3. — Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa 
bâzı maddeler eklenmesi ve bu kanunun bir 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(S. S. 132), 

4. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri 
ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 21 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifleri. (S. S. 290), 

5. — 38 sayılı Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifi. (S. S. 654), 

6. — Dilekçe Karma Komisyonundan gelen 
raporlar.» 

1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 
ikinci defa açık oya sunuldu ise de, oyların ayı
rımının birleşim sonunda açıklanan sonuçları
na göre çoğunluğun sağlanamadığı anlaşıldığın
dan oylamanın gelecek birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

3 . 4 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Birleşik toplantısından 
sonra toplanılmak üzere Birleşime saat 18,55 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
Atıf Şohoğkı Fethi Alacalı 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

SORULAR 
Yazılı sorular 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve izmir tele
fon abonelerine dair yazılı soru önergesi, Ulaş

tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/702) 
2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, protesto edilen küçük esnaf, tüccar 
ve sanayiciler ile iflâs eden bankalara dair ya-
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zili soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderil
miştir. (7/703) 

3. — Afyon Earahisar Milletvekili Murat 
Öner'in NATO akar yakıt boru hattı için ka-

2. — GELEN 

TASARILAR 
1. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 

veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin sa
tılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eği
tim görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli 
hakkında kanun tasarısı,. (1/505) (Millî Savun
ma ve Plân Komisyonlarına) 

2. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarı
sı. (1/506) (Adalet, Maliye ve Plân Komisyon
larına) 

3. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
(1/507) (İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

TUK LİFLER 
4. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, memur ve müstahdemlere verilecek fev
kalâde zam hakkında kanunun 9 nen maddesi
nin değiştirilmesine clair kanun teklifi. 
(2/678) (Maliye ve Plân Komisyonlarına) 

5. — Kars Milletvekilleri Muzaffer Şamil-
oğlu ve Turgut Göle'nin Akyaka adı ile bir il
çe kurulması hakkında kanun teklifi. (2/679) 
(içişleri ve Plân Komisyonlarına) 

TEZKERELKR 
6. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-

reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/897) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

7. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/898) (Sayış
tay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
8. '— Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-

oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve 
benzeri oyun alet ve makinaları hakkında ka
nun teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Kara-
han, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer 
Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi 

mulaştırılan arazilerin bedellerine dair yazılı 
soru önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/704) 

KÂĞITLAR 

Mehmet Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 
567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler haklımda Millet Mec
lisi Millî Eğitim Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 2/301, 173, 178, 180; Cumhuriyet Sena
tosu 2/234) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 307 ye 2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1093) 

9. — Ankara üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zi
raat Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasa
rısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/398; Cum
huriyet Senatosu 1/873) (Gündeme) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 441 e 2 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1104) 

10. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayı
lı kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu ^Geçici Komisyon 
raporu (2/413) (Gündeme) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) 

11. — Erzurum Milletvekili Turhan Bilgin 
ve Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 2004 sa
yılı icra ve İflâs Kanununu değiştiren 3890 sa-

| yılı Kanunun 83 ncü maddesinin 2 nci fıkra-
j sının değiştirilmesine dair kanun teklifi hak-
I kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke

resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-
i sikliğe dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
I raporu (Millet Meclisi 2/670, 2/672; Cumhuri-
j yet Senatosu 2/242) (Gündeme) (Millet Mecli-
I si S. Sayısı : 678 e 1 nci ek; Cumhuriyet Sena-
I tosu S. Sayısı : 1117) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 17,53 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fuat Avcı (Denizli) 

• • • " » ~ ••• 

BAŞKAN — Millet Meclisiniln 67 nci Birleşi mini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Beyaz düğmelere basmak su
retiyle yoklama yapılacaktır. Arkadaşların lüt
fen düğmelere basmalarını rica ederim. Yeni 
gelen arkadaşların da düğmelere basmalarını 
rica edeceğim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; Bir
leşik toplantıda 142 kişi bulunduğu biraz evvel
ki tasnifle anlaşılmıştır. Şimdi de Millet Mec
lisinde çoğunluk olmadığı görülmektedir. Bu 
sebeple 4 . 4 . 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 

«..,. »-••« 

— 506 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

67 NCt BİRLEŞİM 

3 . 4 . 1968 Çarşamba 

Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
* 1. — Ankara Milletvekili Osman B ölük b aşı'-

nm, Avrupa'da çalışan Türk işçileri konulunda, 
Hükümetçe izlenen politikanın kifayetsiz oldu
ğu iddiasiyle Başbakan hakkında Anayasanın, 
89 neu maddesi gereğince gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/70) 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Büyük halk 
kütlelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmal
lere kesin olarak son vermek amacı ile alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/24) 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Escn-
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) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
orman içi köylerinin dunımıunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

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

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

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

8. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan <aıliıvıre alış - satış yolu ile 
'köylümün ısıoıyulımasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve (bu soygun şeddimin ortadan kal
dırılabilmesi için gemelken tedbirleri laıraştınmak 
üzere Anayasamın 8)8 inci mıaddesi »gereğince 
Meclliıs lanaşitıtıması yapıılmasımâ ıdair ömengesi 
(10/30) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Mıillllî Eğitim ve 'gençlik ıpolitükamızım, gerçek 
lanlaımı ile ımillî bir (hüviyet ve eğitime kavuştu-
roimasımıın, Torik ıgemçjliğine memleket (hizmet
lerimde yaıpaıiı çalışma dımlkâm ve sıalhaları ha-
zınlanımaısımım ne süratle mümlküm alabileceğim 
araştırmak tüzeme Anayasamın 88 mci maddesi .ge
reğince Meclis araştırması yapılmasınla dair 
önergesi. (10/31) 

12. — istanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 

* 



durdurulması çarelerini araştırmaya yarayacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1963 
Bütçe yılı kesinhesaplarına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543. 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Üzu-

•ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskapor Yakovas'm Şuibat ayında yurdu
muza girmesine neden ve1 nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü soruera (6/306) 

2; — Kara MilletveMfci Murcaffer Şamiloğ-
kl'nun, Kare hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyaeağına ve hava alam yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba>» 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — TralftBOiB.-MiîlileıtTokiliAli Razıa Umımıear'-
in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde. 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
almaeak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan ıŞenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/854) 

5. — Trabzon Milletvekilli 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) 

6. — Konya Milletıyekili Nazif Kurucu'
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da-* 
ğrtımında ne gibi esasların nazara, alındığına 
dak Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7„ — Konya. Milletvekili. Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda buluna» kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakamından »özlü sorusu 
(6/430) 

8'. — Konya Milletvekili' Nazif Kurucu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristöyanlık 

2 — 

, propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba-
' kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 

• kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 

; zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba-
ı kanından «özlü.sorusu, (6/436), 
i 11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
î Türkiye'de yabaneı sermaye ile kurulan işletme-
| lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
! cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı

na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
| (G/438) 
j 12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
| petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
j ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
I düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
| Bakanından sözlü sorusu (6/443) 
t 13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
! yurt'un, İş, Ziraat ve' Emlâk Kredi bankaları 
• tarafından yaptırılmakta1 olan ikramiye evleri

nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünlüdüğüne dair MaUiye ve 

{ İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 

I (6/477) 
; 15. — Malatya* Milletvekili Şaban Erik'in, 
: Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
| Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
I kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
J eturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
! sorusu (6/489) 
i 16. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
} m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
j so»yal ilimler tedris eden fakültelerine girebil-
I 

I n e imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
I sözlü «sorusu. (6/504) 
i 17. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
j rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
' ma! olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
j sözlü sorusu. (6/512) 
1 18. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'

nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu-
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nacağına dair Barbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

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

20. — 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 Bakanlaırmdan sözlü sorusu. (6/516) 

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

22. — 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) 

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

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

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

26. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

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

28. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

29. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nın, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

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

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair içişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

32. — 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) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

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

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

36. — 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 imar ve İskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

37. — İstanbul Milletvekili1 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) 

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

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınaeağma dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

40. — 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) 

41. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması-
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ma dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü I 
soruşa (6/566) 

42. — Bursa Milletvekilli Sabrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyec eğime da
ir Sağlık ve (Sosyal Yardım ve Çalışma (bakan
larından sözlü sorusu. (G/570) 

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

44. — Gaziantep Milletvekili Mi\ İhsan GU5-
ğüş'ün Erzurum radyosunun yayına Iraşlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

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

46. — Istan'bul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

47. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ım, 
bâzı siyasi parti miliLetvekillIlıerimdm devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanımdan sözlü 
sorusu (6/580) 

48. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
21 . 5 ' . 1967 terittüıaclıe Bullanıık Emniyet Ko-
misenliğince bâzı şahusîLamm 'erdıeırimim aranması, 
dövülüp, batoarete mâruz bıralkiıllmailjan sebebin© 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) | 
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49. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü içi* 
yemi bir binıa inşa edüUımıeısine dair Mi l î Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

50. — Trabzon Milletvekilli Ali Rıızıa Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket missleırimin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve IPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril-
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususumda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan1 Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) CS. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


