
DÖNEM: 2 TOPLANTI: 2 
• • * ^ » * 

M İ L L E T M E C L İ S İ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

CİLT: 9 

1 . 11 . 1966 tarihli Birinci Birleşimden 
10.12 .1966 tarihli 20 noi Birleşime kadar 

1387 

T. B. M. M. Matbaan 



* 
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ATATÜRK 

Sayfa 
— Ölümünün 28 nci yıl dönümü dolayı-

siyle Cumhuriyetimizin kumcusu büyük 

— Açık bulunan Devlet Bakanlığına 
bîr atanma yapılmıyarask bu Bakanlığın 
kaldırılması (3/504) J*>° 

— Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın, Ma
liye Bakanlığına atanmasının ve Devlet 
Bakanlığına vekillik etmesinin uygun gö
rülmesi 58 

— Maliye Bakanlığından istifa eden İh
san Gürsan'm İstifasının kabul edilmesi ve 
yerine Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun vekillik etmesi 33:34 

— Ticaret Bakanlığından istifa eden 
Mac'.t Zeren'İn istifasının kabul edildiği ve 
yerine Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın ve
killik etmesi 31:32 

— Ticaret Bakanlığına Zonguldak Mil
let vekili Sadık Tekin Müftüoğlu'nun atan
ması 31 

— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e îçiş-

— A. P. Grupu Başkanvekillcrinin, gen
soru, genel görüşme, Meclîs soruşturması 
ve Meclis araştırması önergelerinin Çar
şamba günleri konuşulmasına dair <'n<v-
gesi 301<302 

— Ankara Milletvekili Osman Bölük-
başı'nm, Meclîs görüşmelerine ait tuta
nakların tahrif olduğu yolundaki iddiası 

Sayfa 
kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
mânevi huzurunda saygı duruşu 49 

leri Baltanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesi 
(3/461) 32 
(3/464) 32:33 
(3/466) 33 
(3/499) 211 
(3/508) 351 
(3/517) 502 
— Vazifeyle yurt dışına giden Maliye 

Bakanı İhsan Gürsan'a Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'ın vekillik etmesi 32 

— Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
na, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın, vekil
lik etmesi 502:503 

— Vazifeyle yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na Ulaş
tırma Bakanı Seyfİ öztürk'ün vekillik et
mesi 32 

— Vazife ile yurt dışına giden Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürgad'û Ada
let Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesi 351 

münasebetiyle yürütülen tahkikat Ye so
nucu ile ilgili Başkanlık Divanı Kararı 192: 

199 
— Başkanın, ikinci toplantı yılında 

Yüksek Meclisçe karara bağlanması gere
ken konular ile Cumhurbaşkanlığınca tek
rar müzakeresi istenen kanunlar baklanda 
açıklaması 3 ;5 

BAKANLAR KURULU 

ÇEŞİTLİ İŞLER 
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Sayfa 

— Başkanın; komisyonlara ayrılan üye
lerin biran öıiee toplanarak Başkan, B:iş-
kanvekili, Sözcü ve kâtiplerini seçmeleri 
gerektiği hususunda açıklaması 34 

— Başkanlığın; aynı korunla veril
miş iki arattırma önergesinin birlikte gö
rüşülmesine ve her iki önerge için önerge 
sahibi birer milletvekiline söz verilmesine 
dair teklifi CO :01 

— Başkanlığın; geçen yıldan kalan bâ
zı iğlerin 'gruplararası varılan anlaşma ile 
gündemden çıkarılmış okluğuna dair -bil
dirisi 58:5!) 

— Başkanlığın; geçen yıl kurulmuş oları 
Geçici komisyonların bu yıl da göreve de
vamları kusurunda teklifi 59:G0 

— Başkanlığın; kabarık bir yekim teş
kil etmesi sebebiyle somların Çarşamba 
günleri saat 17 den soııta görüşülmesi hak
kında sunuşu 109:200 

— BaşkaniVk Divanının, C'encl Kurul 
toplantılarım K;ıat 14,:î0 da başlatarak isim 
okunmak suretiyle yoklama, yapılmasına 
ve buhut'JüJya-i üyeler için alınması p;cn\keıı 
tedbirlere dair kararları 5û:S:ö0D,<iJ0:C15 

— ,Cümbuı'başl«ınt!ic<ı. veto edilen Ye
niden, Kurulacak Vakıilar 'hakkmrhıki Ka
nunun, -Aîkık't, içişleri, Maliye ve Piîln ko-
misyon'nnmlan seçilecek üçer üyeden kuru
lu bîr Ueçlei Komisyonda göi'ügi'ılmesi hak
kında karar 163 

Sayfa 
— Cumhuriyetin 43 neü yıl dönümü mü-

nase'betiylc Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Cemal Tural İle Millet Meclisi Başkanı Fer-
ruh B-ozbcyii'nin tebrik ve teşekkür yazı
ları (R/M, 5/20) 34 

— Çekoslovakya Parlâmentosundan bir 
heyeti Çekoslovakya 'ya davetine; Sovyet 
lîıısya, Polonya ve Bulgaristan Parlâmento
larından birer heyetin memleketimize davet 
olunmasına ve kurulması teklif olunan çe
şitli Parlâmento dostluk gruplarına dair 
Mi'rjterck Başkanlık Divanı kararları 464:468 
• — Ijski Cumhurbaşkanı Sayın Cemal 
Griirscl'in mânevi huzurunda bir dakikalık 
saygı duruğu 3 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nııı, 14 Mart 1956 tarihli G4 neü Birleşimde 
Başkanlığa verdiği ve kaybolduğu iddia 
edilen önergesi hakkında Başkanlık Divanı 
Kararı 191:192 

— Kore'de bulunan Türk Birliğinin 
ayrılması dolayısiyle Kore Millet Meclisinin 
Türk Milletine şükran mesajı (5/18) 34:35 

— Parti gruplarının Millet Meclisi top
lantıları ile -ilgili önergesi 015:623 

— Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonu asil 
üyeliğine Sakarya Milletvekili Ekrem Ali-
ean'ın, yedek üyeliğine Ağın Milletvekili 
Kasım Küfrcvİ'nin aday olarak seçildiğine 
dair Y. T. P. Grup Başkanvekilliği yazısı 58 

GENEL GÖRÜŞME ÖNERGELERİ 

" :Diyafoaknr (Recai İskcnderoğlu) 
— Topraksız köylüye Hazinece tevzi edi

len veya edilecek olan arazilerin bedava da
ğıtılması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan 
borçlarının affedilmesi ve tasarruf bonoları
nın kaldırılması konularında bir genel gö
rülme açılmasına dair (8/22) (35:G<Î,180:1S7 

Hakkâri (AH Karahan) 
— Anayasamızın kabul ettiği temel hak

lar ve hürriyetlerin kullanılmasında ve ödev
lerin yerine getirilmesinde, kanunların uy
gulanmasında Hükümetçe izlenen politika 
üzerinde Anayasanın 88 ncİ maddesi gere
ğince bir geneig örüşme açılmasına dair 
(8/23) 162:lu3,360:386,4G8:488,510:520 

GENSORU ÖNERGELERİ 

.— Ağrı Milletvekili A'bdülbâri Akdo-
ğa'n'ın, Karadeniz hakir cevherine düşünü

len projenin yapını ve kontrolünün bir Ame
rikan firmasına verilmesi ve hisse senetle-
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Say {a 

rinin özel teşebbüse dağıtılmak istenmesi se
bebiyle Hükümet hakkında gensoru açılma
sına dah- önergesi (11/45) 64,105:180 

— Niğde Milletvekili Mehmet AUm-
soy'un, dinî duyguların ve konuların istis
mar edildiği iddJasiyle Hülu'ımct hakkında 
bir gensorusu açılmasına dair (11/46) 300,398:422 

— Urfa Milletvekili Benice Boran ve 

Sayfa 
Diyarbakır Milletvekili Tarık Zıya Ekinci
nin, 19 Ağusto3 1%6 günü ve onu takke
den günlerde Doğu illerinde vukua gelen 
deprem felâketi münasebetiyle deprem ön
cesi davranışlar ve demremden sonraki plân
sız, programsız ve yc-icraiz İcraat iddJasiyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair 
önergeleri (11/44) 01:64,152:156 

KANUNLAR 

No. Cilt "Sayla 
783 — 4947 sayılı Türkiye Emlak Kredi 

Bankası Kanununun 6143 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi Hk. 2 732 

4 677 
5 654 
8 792: 

793,825,839:842,888;910,921,933:936 
784 ~ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 29 ncu maddesinin 2 nci fık
rasının değiştirilmesine Hk. 1 415 

G 37 
8 397: 

409,420,533:536,545,546,501,620: 
629,042,672,710:722 

785 — Birleşmiş Milletler Andİaşmnsı-
mn 1C9 ncu maddesinin Birleşmiş 
Milletler Genel Kuı-ulunun 20 Ata
lık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sayılı 
Karariyle değiştirilmiş olan şekli
nin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair, 7 2 

8 276, 
394,420,517:520,546,560,010: 

6.13,642,673,703:706 
786 — «Altdcniz Balıkçılık Genel Kon

seyi» muaddel Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna da
ir 5 780 

7 178 
8 388: 

389,419,501;504,546,50015Û4:5!)7 
787 — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Memurlarının Teşkilâtına dair 5509 
sayılı Kanuna ek 6341 sayılı Kanu-

No. Cilt Say£a 
nun 1 nci maddesini değiştiren 
695 sayılı Kanuna 3 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair 6 173 

7 4:5 
8 546: 

547 
788 — Türkiye Cumlıuriyci ile Tunus 

Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 19Ö4 
tarihinde Ankara'da imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu ilk, 5 486: 

487 
8 276, 

391:393;42O,513:516)546,56O,606: 
609,041,042,673,699:702 

789 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
İle Romanya Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 22 Haziran 1965 ta
rihinde imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna da
ir 2 381 

5. 827 
8 380: 

381,419,477:480,545,560,570: 
573,641,672,083:686 

790 — 1961 bütçe yılı Kesinhcsap Ka
nunu 1 458 

•2 4 
8 ,288: 

289,314,324:327,377,418,420:432 
791 — 1062 bütçe yılı Kcsinhcsap Ka

nunu 1 458 
5 654 
8 296: 

297,315,356:359,377,419,461:464 
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No. Cilt Sa;fa 
792 — Ankara Üniversitesi 1960 bütçe 

yıh Kesinhesap Kanunu 1 458 
2 598 
8 286: 

287,314,316:319,377,418,421:424 
793 — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 

yılı Kesinhesap Kanunu 1 458 
2 598 
8 287, 

314,320:323,377,418,425:428 
794 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 

bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 1 520 
4 676 
8 291: 

292,314,336:339,377,419,441:444 
795 — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe 

yılı Kesinhesap Kanunu 1 458 
3 270 
8 289: 

290,314,328:331,377,418,433:436 
796 — Ankara Üniversitesinin 1963 büt

çe yılı Kesinhesap Kanunu 1 459 
3 270 
8 290: 

291,314,332=335,377,418,437:440 
797 — Kuşların korunmasına dair Mil

letlerarası Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğu Hk. 1 577 

7 5 
8 383: 

385,419,489:492,546,560,582:585 

798 — Milletlerarası Para Fonu ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına katılmak için Hükümete yetki 
verilmesine dair Kanunun 7335 sa
yılı Kanunla değişik 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında 5 45: 

46 
7 359 
8 788: 

792,825,835:838,888,911,921,929:932 
799 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair 18 Nisan 1966 tarihli 
Anlaşmanın (ve ekleri) onaylanma
sının uygun bulunduğu Hk. 7 51 

8 276, 
395:396,420,525:528 

No. Cilt Sayfa 
800 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Romanya Sosyalist Cumhuri
yeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 2 Mayıs 1966 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu Hk. 7 51 

8 276, 
396:397,420,529:532,546,561,622: 

625,642,673,715:718 
801 — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 

bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 1 458 
4 676 
8 292: 

293,315,340:343,377,419,445:448 
802 —• Devlet Su işleri Genel Müdürlü

ğü 1961 bütçe yılı Kosinlıosap Kanu
nu 1 458 

4 720 
8 293: 

294,315,344:347,377,4i 9,449:452 
803 — Devlet Su İşleri Gonel Müdürlü

ğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap Kanu
nu 1 458 

4 720 
8 294: 

295,315,348:351,377,419,453:456 
804 — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı 

Kesinhesap Kanunu 1 458 
5 487 
8 295: 

296,315,352:355,377,419,457:460 
805 — Sivil Savunma İdaresi Başkanlı

ğı fon işleri saymanlığının 1960, 
1961, 1962 ve 1963 yılları bilançola
rının onanmasına dair, 1 460 

6 15 
8 298, 

315,360:363,377,419,465:468 
806 — Mücrimlerin iadesine dair 3 Ey

lül 1930 tarihli Türkiye Alman
ya Anlaşmasının 19 nen maddesinin 
değiştirilmesi halikında mektup te
atisi' suretiyle yapılan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair 5 486 

7 177 
8 385: 

386,419,493 =496,546,560,586: 
589,641,642,672:673,687:690 



No. Cilt Sayfa 
807 — Kişi halleri işlemlerinin düzel

tilmesi kararları ile ilgili sözleşme
nin ontayüanmasımn uygun bulun
duğuna dair 5 654 

7 177: 
178 

8 386: 
388,419,497:500,546,560,590:593,641, 

673,691:694 
808 — Hükümetlerarası denizcilik isti-

şari teşkilâtı (IMCO) Sözleşme
sinde yapılan değ%2küiğin onaylan
masının uygun (bulunduğuma dair 7 3 

8 276, 
394:395,420,021:524,546,560,614:617, 

642,673,707:710 
$09 — Mffletferarası Çalışma Teşkilâttı 

Statüsünde yapılan bâzı değişiMİık-
Herin onaylanmasının uygun bulun-

No. Cilt Sayfa 
Öuğuna dair 2 493 

6 208 
S 382: 

383,419,485:488,546,560,578:581 
S10 — Eşit değerde is için erkek ve ka

dın işçiler arasında ücret eşitliği 
hakkında 100 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğana dair 1 629 

5 139 
8 377: 

379,419,469 472,545,560:562:5fi5 
811 — tş ve meslek bakımundan ayırım 

ıhakkında 111 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair 1 577 

' 5 139 
8 379: 

380,419,473:476,545,560,566:569,641,672,679 :682 

KARARLAB 

224 — Deprem bölgesinde Hüldimetçe 
aüınan tedlbirleri yerinde incelemek 
lüzere bîr Meclis araştırması fcomis-
lyonu teşkilime dair 9 61, 

«6:87,88:120,124,124:151 

225 — Petrol konuşumda inceleme yap
mak üzere bir Meclis aragUnması 

jkomrâyamı »tenkiline dair 9 123: 
124,162,200,214,214:236,303:304, 

304:333,360:369 
226 — Millet Meclisi tutanaklarında 

ve ses foantJlanrada sahtecilik ve 
.tahrifat yapıldığı iddialarını tah
kik etmdk üzere bir Meclis araştır
ması komisyonu teşkiline dair 9 302: 

303,520,520:541,623,623 ;637 

MEOLtS ABA3TIBMA VEYA SORUŞTURMA ÖNERGELERİ 

C H, P- Meclis Grupu Ibaşkanvekİl-
leri (Turhan Fcyzioğlu ve Hümi Incesvlu) 

— Petrol bovu hattının kurulacalk bîr şir
kete devredileceği ve bu şirket lıis&elerrain 
% 49 oranında özel kişilere satılması ve 
îpraş ve Ata<f rafinerilerinin genîşleilme-
sine tein veriluesi konularında inceleme 
yapmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştımnası yapılması
na dair (10/6) 123:124,214,303,360,468, 

509:510 

Erzurum (Cnyasettİn Karaca ve iki arka
daşı) 

— Deprem bölgesinde yapılan iş ve hiz
metlerle tbu bVtlgedeki genel 'durum hak
kında bilgi edırjilme*k üzere Meclis araçtır- : / 
ması yapılmasına dair (10/5) G4:65,87:12Q, 

124:151^64:165 

Erzurum (îsmaÜ Hakkı Yıldırım ve 
9 arkadaşı) 

— Millet Meclisi tutanaklarında <ve ses: 
bantlarında sahtecilik yapıldığına 'dair, 
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Sayfa 

A^şkar* Milletvekili Osman BölöJdbagı 'ta
rafından ortaya atılan ve Millet Partisi 
hükmî garsiyetıiıia de katıldığı id'dia ve 
istvstlafln tatfrk-İM içitt !Mr Komisyonun teş
kiline dair (10/9) 302:306,520,023,657 

Erzurum (Nihat, D iler) 
•— Deprem bölgesinde yaşıyan 100 000 

kişinin hayatlarım» korunma» ve miktarı 
milyar liraya yakın cajüi hayvanların te
lsi olmasının önlenmesi ile normal hayata 
intibaklarının sağlanması hususlarında 
Büteömetçe alman tedbirleri yerinde ince
leyip bilgi edinilmek üzere (bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair (10/4) . 61,86: 

87,124464:165,200 
Millet Meclisi A. P. Grupu îbasCtanve-

killeri (Aydın Yalçın ve Hüsamettin Ata
beyli) 
•': .•.-j- C.H. P. Millet Meclisi Grup Başkan

lığının 16 .11.1966 tarihli önergesinde is-

Adana (Kemâl SanİbraJıimoğlu) 
— Ceyhan Ticaret Borsası MeciM ve Ti

caret 'Borsası Ytofâtim Kumlunun kanun
suz olarak fe^hecliknesi aetbepîerine dair 
Ticaret Bakanından nözlix sorusunu geri 
aldığına dair i 1/114, 6/456) ' 595:596 

A. P. Grupu (BaskanveMleH) 
^ SeKSttm, genel görüşme, Meclis soraş-

tucması ve Meclis araştırması önerge-k'r.i'-
nin Çarşamba günleri konuşulmasına dair 
önergosi 301-302 

Adana (Gümrük ve Tekd Bakam İbra
him Tekin) : 

— Ttitün ve tütün te'kcli kanun tasa
rısının bir Gec,iei Komisyonda görüşülme
sine dair (4/111) 300,300:301 
(4/12); 300:301 
. Antalya (tiisan Ataöv) 

— Amerika Birleşik Devletleri ile yapı
lan' ikiti anlaşmalardan Meclisin onayın
dan geçmemiş anlaşma bulunup 'bulunma
dığına ve Türkiyelde kaç NATO üssü ol
duğuna dair (Barbakandan sözlü sorusu
nu geri aldığına dair (6/8Û) : .25* 

Sauf* 
temıiş olduğu Meclis araştırmasına genel 
petrol politikamızın incBİeamesi hususu
nun da İthal (.'dilmesi hakkında (10/7) 162, 

214,303,360,468 

Millet Meclisi C. H. P. Grup Baskan-
vekili (Turhan Feyeİoğlu üe Hilmi înce-
sula) 

; — Evvelos sunmuş, oldukları petrolkonu-
su ile ilgili 16 . 11 . 1966 tarihli Meclis. , 
araştırmam öm-ngesine aynı konu Üe il
gili üç hususun. eklenmesine dair (10/8) 200, 

... 214:236,304:333,360:369,468,509:510 

Yozgat {ismail Hakkı Akdoğan) 
— 27.2.1966 tarihli Meclis tutanağın

da tahrifat yapıldığına dair Anayasanın 
8 nci maddesi ffereğince bir Meclîs Arat
tırma Komisyonu tegkiü hakkm'da (10/10) 192: 

199,303,520 £41,623:637,657 

Balıkesir (Mevlüt Yılmaz) 
— Seçilmiş bulunduğu Dilekçe Karma 

Komisyonundan çekilmiş olduğuna dair 
(4/103): ' ""•' 1 6 3 

(Bâzı .milletvekilleri) 
— Üçüncü Orduya 'bağlı 51 nei Tümen 

247 nei Piyade Alayı Karargâh Bölüğü ko
ğuşunda ;me>ydana gelen ve 65 erimizin şe-
htdolmasiyle neticelenen yangın olayı do-
layısiyle üzüntü ve başsağlığı dileklerine 
dair 458:460 

Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
(İmar ı* İskân Bakam Haldun Menteşe-
oğlu) 

— Arsa Ofİsİ ikamın tasarısının 'bir Ge
çici Komisyonda gÖrüşüimesi ha'k&ında 212 

— tmar Kanununda 'bası değişiklikler :' 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesi bat
kındaki 212:213 

— Konut 'ikanunu tasarısının, il-gilı ko-
misyonllandan seçileeok üçer üyeden ku- . 
rulu, bir Geçici Komisyonda görüşülme-
sine dair 163 

ÖNERGELER 
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Sayfa 

Çanakkale (Cikad Baban) 
— Seçilmiş olduğu Turizm ve Tanift-

ma Komisyonundan çekildiğine dair 213 
İstanbul (A. P. Grup BaşkanvekÜi Ay

dın Yalçın) ile Erzincan (Hüsamettin Ata
beyli) 

— Oensoru, genel görüşme, Meclis so
ruşturması ve Meclis araştırması önerge
lerinin Çarşamba günleri konuşulmasına 
dair önergesi 301:302 

İstanbul (Aydın Yalçın ve parti grup 
temsilcisi arkadaşları) 

— Millet Meclisi toplantıları İle ilgili 
önerge 615:623 

İstanbul (Coşkun Kırca) 
— 14 Mart 1966 >tarihH 64 neti Birle

rimde Başkanlığa verdiği ve kaybolduğu 
iddia edilon önergesi 191:192 

İstanbul (Kaya Özdemir) 

— Seçilmiş olduğu Sayıştay Komisyo
nundan çekildiğine dair 213 

latanbul (Orhan Birgit ve üç arkadaşı) 

— Üçüncü Orduya bağlı 51 nei 
Tümen 247 nai Piyade Alayı Karargâh 
Bjlüğü koğuşunda meydana gelen ve 
65 erimkin şehidolması ile neticelenen 
yanığın olayı dolayısı ile üzüntü ve baş
sağlığı dilelderhvi bildiren önemesi' 458:460 

İstanbul (Osman Özer) 
— Dünya tarihine Altın Boynuz is

miyle geçen Halic'in insan sağlığını ten-
diden durumuna son verilmesi için ne 
dü-jüııüldüğüne dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusunu geri aldığına dair 
(6/161) 260 

latanbul (Reşit Ülker) 
— Üçüncü Orduya bağlı 51 ncİ Tümen 

247 'ncİ Piyade Alayı Karargâh Bö
lüğü koğuşunda meydana gelen ve 05 eri
mizin şcdıidolması ile neticelenen yangın 
olayı dolayısı ile üzüntü ve başsağlığı di
leklerini bildiren önergesi. 458:460 

İzmir (Zeki Efeoğlu ve üç arkadaşı) 
— Üçüncü Orduya bağlı 51 nei Tü

men 247 nei Piyade Alayı Karargâh Bö
lüğü koğuşunda meydana gelen ve 65 eri
mizin şahidolmast Me neticelenen yangın 

Sayfa 
olayı dolayısı ile üzüntü ve başsağlığı di-
teklerini bildiren önergesi. 458:460 

Kar3 (Sevinç Düşünsel) 
— Kars iline yıllık olarak tahsis edi

len 4 500 -ton kok kömürünün Kara'a gön
derilerek, halka tevzi edilip edilmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusunu geri aldığına dair 
(6/148) 254 

Kayseri (Feyyaz Koksal) 
— Bayındırlık ve Çalışma komisyonla

rından istifa ottiğine dair. (4/100) 163 
Kütahya (Kemal Kaçar) 
— Üyesi bulunduğu îmar ve İskân Ko

misyonundan istifa ettiğine dair, (4/117) 
657 

Konya (tçlşleri Balzanı Faruk Sükan) 
— Giresun Milletvekili İbrahim Etcta 

Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet Me
murları aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan^3656 sayılı Kanuna bağlı cetve
lin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmma-
kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi
nin öncelik ve ivedilikle görügülmesine 
dair (2/244) 301 

Manisa (Muammer Dirik) 
— İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene ev

vel, yed'yüz yataklı olarak inşa edilen Ji
nekoloji ve çocuk hastalıkları hastanesi
nin hizmete açılmasına kimlerin mâni ol
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sırusu ile, genci ahlâka 
aykırı olan resimleri basan ve yayan gaze
te ve mecmuaların kontrolünün ne şekil
de ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusunu geri aJd^ma dair (6/160), (6/162) 245 

Manila (Samİ Binicioğlu) ve sinop (Hil
mi işgüzar) 

— Üçüncü Orduya bağlı 51 nei Tümen 
247 nei Piyade Alayı Karargâh Bölüğü ko
ğuşunda meydana gelen ve 65 erimizin 
şchidolması ile neticelenen yangın olayı 
dolayısiyle üzüntü ve başsağlığı dilekle
rini bildiren önergesi 458:460 

Muğla (îlhan Tekİnalp) 
— Seçilmiş olduğu Bayındırlık Komis

yonundan çekildiğine dair. (4/115) 657 
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Sayfa 
Niğde (Ruhi Soyer) 
— Soçttmiş olduğu Kamu İktisadî Te

şekkülleri Karma Komisyonundan çekil
diğine dair. {4/102) 163 

— Parti gruplarının Millet Meclisi top
lantıları ile ilgili önergesi. 015:623 

Saknrya,(Şerafettin Paker) 
— Köy İğleri Komisyonundan istifa et

tiğine dair. (4/116) 657 

Samsun (Balıattin Tlzunoğlu) 
— Hariçte daha iyi tutulan Çarşamba 

Fasulyesinin ihracına zorluk çıkarılması
nın Anayasanın tarım ürünlerinin ve ta
rımla uğraşanların emeğinin değerlendiril
mesi hakkındaki 52 nci maddesi hükmü
ne aykırı olup olmadığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusunun gelceck bir
leşime bırakılması hakkında (6/81) 254 

Samsun (Yaşar Ahal ve Kâmran Ev-
liyaoğlu) 

— Üçüncü Orduya bağlı 51 nci Tümen 
247 nci Piyade Alayı Karargâh Bölüğü ko
ğuşunda meydana gelen ve 65 erimizin 
şchidolması ile neticelenen yangın olayı 

Adalet Komisyonu raporu 

— 45 »ayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun ıbâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında (1/268) 205 

Bütçe Karma Komisyonu raporları 

— Bodcn Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
19S6 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetve
linde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısına dair (1/251) 390 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına dair (1/272) 608 

— Devlet Su İşleri ve Karayolları Ge
nci Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna .bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-

Sayfa 
dolayısiylc üzüntü ve başsağlığı dilekle
rini bildiren önergesi 458:460 

Siirt (Abdülhalİm Araş) 
— Anayasa Komisyonundan istifa et

tiğine dair. (4/99) 163 
Sivas (Kâzım Kangal) 
— Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 

senesi içinde, tohumluk ve yiyecek buğday 
verilip verilmiycccğinc dair Tarım ve Ma
lîye bakanlarından sözlü sorusunu* geri 
aldığına dair (6/142) 275 

Trabzon (Ali Rıza Vzuner) 
— Üçüncü Orduya bağlı 51 nci Tümen 

247 nci Piyade Alayı Karargâh Bölüğü ko
ğuşunda meydana gelen ve 65 erimizin 
şchidolması ile neticelenen yangın olayı 
dolayısiylc üzüntü ve başsağlığı dilekle
rini bildiren önergesi 458:460 

Yozgat (Celâl Sungur) 
— Üçüncü Orduya bağlı 51 nci Turnon 

247 nci Piyade Alayı Karargâh Bölüğü ko
ğuşunda meydana gelen ve 65 erimizin 
şchidolması ile neticelenen yangın olayı 
dolayısiylc üzüntü ve başsağlığı dilekle
rini bildiren önergesi 458:460 

ması hafckında kanun tasarısı na dain 
(1/273) 606 

'— Tekel Genel Müdürlüğü 19G6 yi'lı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapıılması hakkında kanun tasarısı
na dair (1/256) 390 

Dışişleri Komisyonu raporları 

— Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tad.il eden Ek 
Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısına dair» 
(1/261) 608 

— Türkiye Cucnhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan HaKc CumGıuriyeti Hüküme
ti arasında Hava Ulaştırmasına dair 
28 Haziran 1908 tacîhli Anlaşmanın onay-
lamnasıımı uygun (bulunduğu hakkında 
kanun tasarısına dair (1/264) 608 

RAPORLAR 

http://tad.il
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Geçici komisyonlar raporları 

— Denk İş kanunu tasarısı hakkında 
(1/333) 

Sayfa 

347 

— Çalışma Bakanlığının kuruluşu vo 
(görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 4 neti maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına 
dair (1/123) 645:648 

— I3 kanunu tasarısı hafokında (1/232) 290 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uygu
lanmasına dair kanun tasarısı hakkında 
(1/250) 600,«>7:691 

— Türk Silahlı KuvveÜer'i Personel 
kanunu tasarısına dair (1/234) 205 

— Uıımımi hayaca müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna 'bâzı maddeıler ek
lenmesi hakkında kanun taeansuaa dair 
(1/231) 246 

Sayfa 
Maliye Komisyona raporları 

— 1963 Kalkınma İstikrazı hakkında 
kanun tasarısına dair (1/253) 558,637:645, 

•0*0.-002,637,706:705 

Millî Savunma Komisyonu raporları 

— 107C saydı Üıtİyat Subayları ve İh
tiyat Askerî Memurları Kanununun 14 ncii 
'maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısına dair (1/77) 205 

Ulaştırma Komisyonu raporları 

— Türlüye Cumüıuriyoti Hükümeti iîe 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair 28 Ha
ziran 1066 tarihli Anlaşmanın onaylanıma* 
sının uygun bulunduğu hak&ında kanun 
tasarısına dair (1/264) 608 

Plân Komisyonu rapora 

— 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında
ki kanun tasarısına dair (.1/233) 637 :'645,649: 

652,-G57,702:703 

SAYIN ÜYELERLE İLGİLİ İŞLER 

Çekilmeler 

— Çanakkale Milletvekili Cîıad Ba-
ban'ın, seçilmiş olduğu Turizm ve Tanıt
ma Komisyonundan çekildiğine dair 213 

— İstanbul Milletvekili Kaya özde-
mir'in, seçilmiş olduğu .Sayıştay Komis
yonundan çekildiğine dair 213 

— Sayın milletvekillerinden bâzıları
nın seçildikleri komisyorilardan istifa et
tiklerine dair önergeleri (4/99, 100, 101, 
102) 163:164 

— Sayın üyelerden bâzılarının, seçil
dikten 'komisyonlardan çekildüklerinc da
ir (4/115, 116, 117) 657 

— Ticaret Bakanlığına atanan Sadık 
Tekin Müftikığlu'nun, Meclis Divan Kâ
tipliği görevinden istifasına dair (4/33) 32 

tzlnler 

—Ankara Milletvekili Ahmet Dal-
lı'ya izin verilmesine dair (3/489) 57 

— Konya Milletvekili S. Faruk ön-
der'e izin verilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/490) 57:58 

— Sayın üyelerden trâzıflanna izin ve- . 
rilmesinc dair Başkanlık tezkeresi (3/489) 57 

(3/490) 57:58 
(3/498) ' 128 
(3/500) 212 
(3/512) 352:353 
(3/522) 610 

ödenek 
— Bİr toplantı yılında ika aydan çok 

izin alan lamir Milletvekili Şevket Ada-
ian'a ödeneğinin verilebilmesi için feeyfii-
yetin Genel Kurulun kararma sunulduğu
na dair (3/501) 212 
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Sayfa 

Ölüm 
—Çoran MHletvekttİ İhsan Akhun'-

un vefat ettiğine dair (3/458) 31 

Ssçim 

— Başkanlık Divanı seçimi (Ba'jkan-
vekillcri, İdareci Üyeler, Kâfcipüer) 5:2fi, 

20:31 
— Erzurum milletvekilleri Nihat Di-

lor vts Grıyaoetıtin Karaca i&e iki auka-
daşmın, deprem (bölgesinde 'bilgi odinil-
ımeîk üasre Iranılması kabul edilen Mec
lis Araniırma Kcm'İoycmuna üye seçİ'mî. 164: 

I1ÖJ,200,213 

— Komisyonlara üye seçimi. 41:43,-10,54, 
50,66:79,164,201,213:214 

— Millet Meclisi tutanaklarında ve 
se:t bantlarında sahtecilik ve tahrifat ya
pıldığı iddialarının tahkiki için kurulması 
kabul edilen Meclîs Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi (10/9, 10/10) 057 

— Petrol konusunda inceleme yapmak 
İçin kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırması Komisyonuna üye seçimi . - 408,509:510 

Yasama dokunulmazlıkları 

— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
İn yasama dokunulmazlığı (3/480) 53 

— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığı (3/447) 2 

— Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın yasama dokunulmazlığı (3/448) 2 

— Erzurum Milletvekili Cevat ön
derin yasama dokunulmazlığı (3/178, 
3/471) 43 

(3/186, 3/470) 43 

Adalet Bakanından 

— Hatay Milletvekili Talât KSseoğlu'-
nun, Adlî yılın açılmasında 'bir ıkonupıa 
yapan Yargıtay Başkanı hakkında gürc-

Sayfa 
— Giresun Milletvekili İbrahim Etem 

Kthçoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/502) 239 4 

— İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığı (3/449) 2 

(3/450) 2 
(3/451) 2 
(3/452) 2 
(3/475) 41 
(3/482) 53 
(3/483) 53 
(3/515) 458 
— istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-

hon'un yasama dokunulmazlığı (3/481) 53 
3/513) 457 
(3/514) 458 
— İzmir Milletvekili Zeki Efeoğhı'nun 

yasanın dokunulmazlığı (3/453) 3 
(3/476) 41 

— Kayseri Milletvekili Mehmet Ateş-
oŞV.îron yasama dokunulmazlığı (3/278, 
3/472) 43 

— Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'aıun yasama dokunulmazlığı (3/454) 3 

— Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasıma dokusulmazhğı (3/455) 3 

(3/484) 53 
— Nevşehir Milletvekili Selalıattîn Hak

kı Esıtoğhı'nun yasama dokunulmazlığı 
(3/435) 53 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığı (3/486) 63 

— Sanvron Milletvekili Kâmran Evliya-
oSUVnmı yasama dokunulmazlığı (3/487) 53 

— Traib'îon Milletvekili Ahmet Çebi'-
in, yasama dokunulmazlığı (3/516) 3 

vini kötüye <kullanmd!ı suçundan >bir tah-
'kJkat açıbp açılmadığına adir Adalöt 
Iîa&anından sizlü sorusu (6/432) 40 

— İstanbul Milletvdkili Aihdnrraîıman 
Şeref Lâç'ın, adlî yılın açılımı ıkonuşma-

SORTTLAR VB CEVAPLAR 
SÖZLÜ SORULAR 
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Sayfff 

siyle Anayasayı ve Ceza Kanununu açık 
bir şekilde İhlâl etmrj ıbuhınan Yargıtay 
Bajkanı .halfckında ne düşünüldüğüne dair 
Adalat ve İçideri Balkanlarından sözlü so
rusu (C/419) 39 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, mahkemelerde İki işlerin süratim sağ
lamak konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Adalet Bakanından süzKi sorusu (6/439) 

40 
— Sinop Milletvekili Hilmi tşgüear'ın, 

Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde »bir 15 mah
kemesi .kurulması 'Hususunda ne 4'J'janül-
diiğüne dair Adalet Balkanından «Mü so
rusu (C/460) 239 

— Sivas Milletvekili Gryasettin Du-
man'm, .Sivas ilinin ıturizm 'bölgeleri içe
risine alınmış olup 'olmadığına 'dair so
rusuna Adalet Bakanı, Turiam ve Ta
nıtma Bakanvekili Hasan Dİnçer'in GÖZ-
lü cevabı (G/123) 572£74 

Başbakandan 

— Adana MilletvcCcili 'Kemaî Sarıibra-
(himoğln'nun, paımlkta 've alelömum zirai 
ürünlerde ıtsfjan tfiyr;!:ı TtesbJ'i ile üKinJo-
rin idraıkinden önce ilânın diİ5İtr.üKlp dü
şünülmediğine dair sözlü sorusu (6/423) 40 

— Afyon Karahioar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ıtı, 1&65 - 1&G.S ders yılında 
lise ve muadili okullardan mezun olup 'bir 
üniversite veya yüksek c'kula -giremiyertik 
açıkta akalan 'öğrenciler için no ıtcdoir dü
şünüldüğüne dair Banjclkan ve Millî 
Eğitim bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/486) 389 

— Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'-
ün, Amerika BirlcşJk Dovlctleri île yapı
lan ikili anlatmalardan 'Mealisin onayın
dan geçmemiş anlatma bulunup bulunma
dığına ve Tüıfciye'do ıkaç NATO üssü ol
duğuna dair Başbakandan sözLii sorusu 
(6/80) 

— Bursa Millc&vdkili Sadrotltin Çan-
ga'nm, Almanya'da vefat öden ijçİ vatan
daşlarımızın cesetlerinin 'kendi vatan top
raklarında defnedilmesini kolaylaştırıcı 

Sayfa 
tedbirlerin alınmış olup olmadığına dair 
Başbakandan JSÖZIÜ sorusu (6/425) 42 

— Erzurum Milletvekili Oıyasditin 
Karaca'nın, deprem bölgesinde evleri yı
kılan vatandaşların evlerinin no -zaman ve 
ne gdkilde yapılacağına dair Barbakan
dan s^zlu sorusu (G/416) 39 

— Erzurum Milletvekili Nİlbat Diler'in, 
E nmi'um'cla çimento fabrikası ikurulması-
nm lîkinei Baş Yıllık Plâna alınıp alınma
dığına dair Barbakandan scizlü sorusu 
(G/433) 40 

— Erau«ını Millotvokili Nihat Dİlor'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabri
kam !k,urulma3i ile o'jt sanayiinin <gclir;tiril-
mesi ham/darında ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/440) 40 

— Kırşehir Milletvekili Mcmduh İEr-
demir'in, Dürdüncü Koalisyon zamanında 
bâzı milletvekillerinin bürlü çıfkar sağla-
dtkîarı, ıkarşıhl&sız krediler eldo ettikleri 
hakkındaki neşriyatın -doğru olup olmadı
ğına dair Barbakandan sözlü sorusu 
(C/120) 270 

— Kırşehir MUIeîıvtJkili Mcmduh Er-
demir'in, D;>M_"!ıÜnEÜ Koalisyon 'zamanında 
bâzı mülötvJkiIlcrİnin türlü ç/Aar sağla
dıkları, [karşılıksız krediler elde cıitiklcri 
hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadı
ğına dair Barakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Refct Soagin'in sözlü ccva'bı 
(G/120) 567:568 

— Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, aynı tahsil seviyesine ve hizmet 
müddetine sahJbolan memurlar arasında 
eşitlik sağlanması için ne gibi tedbîrler 
alındığına dair Barbakandan sözlü so
rusu. (6/451) 83 

— Kütahya Milletvekili Kemal Ka-
car'ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit 
kömür sahası üy/nde bir termik santrali 
kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/128) 271, 

575 
— Manisa Milletvekili Sami Binieioğ-

lu'nun Yakın - Şark milletleriyle iyi dost
luk münasebetlerinin kurulmaması sebep
lerine dair Başbakan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (C/121) 270,565 
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— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm; 
Personel Kanununun tatbikatını temjn için 
1966 yılı Bütçesine konulan 470 milyon 
lira ödeneğin akıbetinin ne olacağına 
dair Bagbakandan sözlü sorusu (6/457) 190 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın; 
tasarruf bonolarının kaldırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (G/459) 191 

— Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk 
TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne, Baş
bakan tarafmdan yapılan basın toplantı
sının, radyolarla aynen yayınlanmasını 
emretme yetkisinin olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorasu (6/159) 592 

—Ordu Milletvekili Ferda Oüley'in, 
İller Bankasının bir mütaahlıidç yüklü bir 
ticari kredi vermesinden nüfuz kullanıl
dığının doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/415) ü9 

— Sİnop Milletvekili Hilmi Işgüzar'-
m Birleşmiş. Milletler Siyasi Komisyo
nunda Kıbrıs hakkındaki, aleyhimize te
celli eden karara müessir olan bağlıca 
hususların neler olduğuna dalı' Başba
kandan sözlü sorusu (fi/122) 270,568 

Bayındırlık Bakanından 
— Bursa Milletvekili Sadrcttin Çun-

ga'nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Ba
lıkesir yol güzergâhının, bugünkü tra
fik düzenine uygun bir şekilde değişti
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Etem 
Erdinç'in sözlü cevabı (6/135) 277:278 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüco'nin, Çorum - Osmancık arasın
daki yol güzergâhında Kırkdilim denilen 
kısmın teknik standartlara uygun olup 
olmadığına dai'r Bayındırlık, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü so
rasu (6/154) 281,592 

— istanbul Milletvekili Osman özer'-
in, Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle 
g<*;en Halic'in insan sağlığını tehdideden 
durumuna son verilmesi için ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/161} 200 

Sayfa 
— Kastamonu Milletvekili Sabri Kes-

kîn'İn, Kastamonu il ve ilçe yollarmm, 
kar mücadelesi yapılarak, trafiğe açık 
tutulması hususunun düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/147) 280,585 

— Manisa Milletvekili Sami Binicİ-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve su
lama işicri için yapılması düşünülen Ka-
rakurt barajı tasarısının ne safhada ol
duğuna dair Bayındırlık ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü so
rusu (6/146) 280,585 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'İn, N'ğ-
de'nin Çamardı İlçesi hududu dahilindeki 
Eccmiş suyu üzerinde inşası kararlaştırı
lan G köprünün senesi içerisinde yapıl
mamış olması sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/137) 278,579 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, 
Niğde öğretmen Okulu binasının inşasına, 
senesi içinde başlatılmaması sebebine dair 
Bayındırlık ve Millî Eğitim bakanlarından 
sorastı ve Bayındırlık Bakanı 1. Eteni Er
dinç'in sözlü cevabı (6/129) 271:272 

— Sivas Milletvekili Gıyascttin Du
man *n, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, .1965 
malî yılı içinde kaç ad-ed köprü yapıl
dığına ve 19G6 yılında kaç köprü daha ya
pılacağına dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Etem Erdinç'in sözlü cevabı (0/124) 270, 

570:572 
— Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'mn, 

Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve 
Artova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 
yılı bütçe döneminde tamamlanıp ta-
mamlanmıyacağma dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (C/465) 389 

Çalışma Bakanından 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa
rıyüco'nin, Ooram'da oinşa edilmekte olan 
Sosyal Sigortalar Dispanseri binasının, 
birinci katının dispanseri, diğer katların 
işlıanı olacağının doğru olup olmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/153) 280:281 
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— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebİ-
oğlu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği 
ile ilgili mevzuat hükümlerinin aynen uy-
gulunup uygulanmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/138) 278,579 

— Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'nün, 
harice gönderilecek İşçiler için iş ve İşçi 
Bulma Kurumu şubelerine verilecek kon
tenjan miktarının tesbîtinde coğrafi du
rum ile az gelişmiş. bölgeler durumunun 
nazara alınıp alınmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/119) 270,566:567 

— Uşak Milletvekili Fahri Uğraşız-
oğlu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası tarafından yaptırılan 105 evin 
şahıslara, kurum v«ya bankalara satış 
veya devri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair İmar ve İskân, Ulaştırma, Çalışma 
bakanlarından sözlü sorusu (G/140) 278,585 

Devlet Baranından 

— Denizli Milletvekili Atıf Şohoğ-
lu'nun, Nurculuğu herkesçe malûm ve 
müsellem olan Diyanet İşleri Reisi ile Sü
leymancı olarak tanınan ikinci Itoift'nİn 
değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/421) 30 

— izmir Milletvekili fiinasi Osma'-
nın, Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya 
onarılan spor tesislerinin projelerinde 
yapılan ve büyük paraların ödenmesin? 
sebebolan hesap hataları olup olmadığı
na dair sorusu ve Devlet Bakanı Kâmil 
Ocak'ın sözlü cevabı (G/139) 278,579:585 

Dişileri Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Yugoslavya'da emlâki bulunan va
tandaşlarımızın işbu emlâkin bedelleri
nin ödenmesi hususunda, bugüne kadar 
ne gî'bi muamelelerin cereyan etmiş oldu
ğuna dair Dışişleri Bakanından sölzü so
rusu (6/136) 278,579 

—Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi 
dostluk münasebetlerinin kurulması sebep-

Saj/fa 
lerine dair Başbakan ve Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/121) 270,568 

— Mardin Milletvekili ibrahim Aysoy'-
un, Mardin Valiliğince verilen pasa
portları vize etmekten imtina eden Lüb
nan Büyükelçiliğinin bu tutumu konusun
da ne gibi tedbirlerin alınmasının düşü
nüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/475) 557 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Babanından 

— Aydın Milletvekili Nahit Mente
şe 'nİn, Menderes havzasının nehir taşkın
larından korunması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Enerji ve 
Ta'biî Kaynaklar Bakanı İbrahim üeri-
ner'in sözlü cevabı (6/123) 270,r>68:570 

— Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüee'nin, Çorum - Osmancık arasında
ki yol güzergâhında Kırkdilhn denilen -kıs
mın teknik standartlara uygun olup oyna
dığına d'air Bayındırlık, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/154) 281,592 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dİler'İn, 
Erzurum ovasının sıılammacı için ne dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (G/442) 40:41 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri 'bulunduğu anlaşılan Er
zurum ve dolaylarında petrol aranması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/443) 41 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, üçüncü demir - çelik fabrikasının is
kenderun - Payas arasında kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kanlığa ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlıklarından sözlü sorusu (6/413) 39 

— Kars Milletvekili Sevinç Düşün-
sel'in, Kars iline yıllık olarak tahsis edi
len 4 500 ton kok kömürünün Kars'a gön
derilerek, halka tevzi edilip edilmediğine 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (C/148) 254 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ilinde sulatma ile entansif zi-
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raati 'hâkim -kılmak için ne gibi çareler 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Tarzım bakanlarından sözlü so
rusu (0/434) 40 

— Manisa Milletvekili Munısıumer Dî-
rik'in¥ Genci ahlâka aykırı olan resimleri 
basan ve yayan gazete ve mecmuaların 
kontrolünün ne gidide ve 'kimler tarafın
dan yapıldığına dair Turizmi ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/162) 54 

—•• Manisa Milletvekili Muamımer Di
rik'in, İstanbul Cerrahpaşa'da 15 sene ev
vel, yediyüz yataklı olarak inşa edilen 
Jinekoloji ve çocuk hastalıkları hastane
sinin hizmete açılmasına kimlerin muini ol
duğuna dair Sağlı-k ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/1C0) 54 

— Manisa Milletvekili Hatmi Bİniei-
oğlu'mın, Kırkağaç ovasının ıslâhı ve su
lama işleri için yapılması düşünülen Ka-
rakurt barajı tasanamın ne safhada oldu
ğuna dair Bayındırlık ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/146) 280,585 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesinden geçen su kanalının 
iki taralına in,<ja edilecek sertlerin senesi 
içinde yapılmış. olması sebebine dair soru
suna lilnerji ve.Tabiî Kaynaklar Bakam 
İbrahim Tddn'in sözlü cevabı (G/130) 272, 

577:578 
— Niğde Milletvekili Kuhi Soyer'in, 

Niğde gehri İçinden geçmekte bulunan 
Tabakhane deresinin ıslâhı İçinin, çenesi 
içinde yapılmaması sebobbre dair so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı ibrahim Derîncr'in sözlü cevaloı (0/132) 272, 

577:578 
— Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 

Ordu'nun t'asta ilçesinde, ikinci bir sel 
ielâketme düşülmemesi için, derelerin 
ıslâh: ve denize akış menfezlerinin ge-
ni ̂  1 eti İtmesi konusunda ne gibi çalınmala
rın yapıldığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Bayıııdırlıîı bakanlarından söz
lü sorusu (6/408) 38,39 

— Samsun Milletvekili Bahattin Uzu-
noğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Car-
gnmba fasulyesinin ihracına zorluk çıka-

Sayfa 
nlmasının Anayasanın, tarım ürünlerinin 
ve tarımla uğraşanların euıeğhıin değer
lendirilmesi hakkındaki 52 nci maddesi 
hükmüne aykırı olup oiımadığıııa dair 
Tkaret Bakanından sözlü sorusu (0/81) î t 

— Sİuop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'urı Boyabat ilçesine bağlı Ekmvi-
ran nnevkiînde petrol araştırması yapılıp 
yapılmadığına dair Enerji ve Tahiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/461). 239 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan üz-
trak'ın, Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Semetlİ 
köyü içme suya inşaatının hangi sebep
lerle durdurulduğuna dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından söz:lü sorusu 
(6/448) 83 

— Tokat Milletvekili Ftıthi Alacalı'nin, 
Alıaıus hidro - elektrik santralından, AU 
mııs ilçesinin istifade ettirilmemesi sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (ij/469) 390 

Gümrük ve Tekel Bdkanmdan 

— Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Pozantı ilçesinde Tekel için kira
lanan binanın kira üeretiııe ve durumu
nun müsaidolup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soruau (G/4G2) 290 

—Konya Milletvekili îcmet Kapısız'-
in, Yozgat'ta «bir bira fabrikası kurulması 
konusunun hanıgi tarihte ele alındığına 
dair sorusu ve Gümrük vo Tekel Balkanı 
İbrahin Tekİn'in sözlü cevabı (6/149) 280, 

585:588 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, her türlü ambalajı •açıtounaııg kaçak 
eşya ve hattî <gıda maddeleri satan «Ame
rikan pazarlarından» ve bunların kanun-' 
lan ihlâl ettiklerinden haberdar olunup 
olunmadığına dair sorusu ve Gümrük ye 
Tekel Bakanı İbrahim Tekİn'in »özlü ce
vabı (6/152) 280,589:591 

— Niğde Milletvekili Buhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesinden- geçen su kanalının 
iki tarafına inşa edilecek sedlerin senesi 
içinde yapılmamış olması sebebine dair 
sorusu ve Enerji ve Taıbiî Kaynaklar Ba-
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kanı İbrahim Derİner'in sözlü cevabı 
(6/130) 575:577 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesine inşa edileceği 
kararlaştırılan Tekel 'binasının senesi için
de yapılmamış olması sebebin* dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/131) 272,577 

— Sakaryıa Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in, yılbaşı dotlayısiyle Avrupa'nın 
muhtelif yerlerinden izinli olarak gelen-
işçilerimizin gümrükte alıkonulan çeşitli 
eşyalarının iadesi konusunda bir imkân 
düşünülüp düşünülmediğine dair, Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 280,589 

— Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Erbaa'da bir tütün .bakım ve işleme evi 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/428) 40 

İçimleri Babanından 

— Afyon Karanisar Milletvekili Mu
rat öner'in, Afyon Karahisar'm Dazkırı 
Kaymakamına, köylülere meydan dayağı 
atmasından dolayı ne gibi bir islam yapıl
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/427) 40 

— Artvin Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nm, Artvin Valisinin tmakamn otomo
bili ile muhtelif İllerde 25 gün gezmiş ol
masından dolayı hakkında bir işlem ya
pılıp yapılmadığına dair içişleri Balkanın
dan sözlü sorusu (6/411) 39 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydm'ın Germencik ilçesinin Habib-
ler köyünde her hangi bir vatandaşa muh
tar tarafından meydan dayağı atıldığının 
doğru olup oynadığına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/142) 280,585 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Almanya'da vefat eden işçi vatan
daşlarımızın «esetlerinin kendi vatan top
raklarında defnedilmesini kolaylaştırıcı 
tedbirlerin alınmış olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/426) 40 

Sayfa 
— İstanbul Milletvekili Abdurrabman 

Şeref Lâç'ın adlî yılın açılışı konuşma-
siyle Anayasayı ve Ceza Kanununu açık 
bir şekilde ihlâl etmiş bulunan Yargıtay 
Başkanı hakkında ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/419) 39 

— Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, A. P. Hükümetinin kuruluşun
dan bu yana kaç belediye başkanı ve köy 
muhtarı hakkında İdari kovuştunma açıl
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/437) 40 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Türkiye'de, dışardan yönetilen bir 
hiristiyanlık propagandası olup olmadı
ğına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/431) 40 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Türkiye'de "merkezi dışarda bulunan 
kaç dernek •olduğuna dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/430) 40 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, yeniden hazırl-anımakta olan Koy Ka
nununun ne zaman. Meclise sevk edilece
ğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/436) 40 

— Niğde Milletvekili Oğuzdemir Tü-
zün'ün, Niğde'nin Aksaray ilçesi Sultan-
hanı bucağı Müdürü ve Jandanma Kara
kol Kumandanı hakkında, bucak halkına 
insanlık dışı zulüm ve işkence yaptıkla
rından dolayı Tür muamele yapılıp yapıl
amadığına. dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/447) 53 

— Sinop Milletvekili Hilmi Lşgüzar'-
ın, Kastamonu Valisinin vazifesinden alın
ması sebebinin ne olduğuna dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/418) 39 

— Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadınh'nın, İçel ili Anaımur ilçesinde 
6 öğretmenin işten el çektiril m esinde ve 
bir öğretmenin Bakanlık emrine alınma
sındaki 'gerekçenin ne olduğuna dair İçiş
leri ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü 
sorusu (6/467) 390 

İmar ve İskan Bakanından 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevzi-
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ye •köyünün, heyulan yüzünden bir baj-ka 
yere na'kfimn düşünülüp d iVüİnü ün ediğine 
dair sorusu ve lıııai' ve iskân Bakanı Hal
dun Moııtrşeoğlu'ııım MÖKIÜ cevabı (i>/l"A) ~75: 

277 
— l'ÎL'i'.ui'Uıiıı Milletvekili Adnan JŞeıı-

y ur t'un, iş, Ziraat ve J'iîîiıîâk Kredi banka
ları ' tarafından yaptı n'ım akta _ olan î'kra-
m iye evlerinin, yurdun ımuht-elİt ycrleciıı-
de yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Maliye, Ticaret ve Jitnar ve iskân .ba
kanlarından sözlü sorusu (6/449) 83 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler
in, Erzurum'un ibâzı 'kaza ve köylerinde, 
sel Maket i dolayısiyle evleri, umumi ha
yata .müessir olacak şekilde yıkılmış va
tandaşların tekrar ımeskene 'kavuşmaları 
için ne gibi tedbirler alındığına dair 
İmar ye İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 592 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Erzurum'un kaza ve köylerinde, 1959 
senesinde vukubulan. zelzeleden -evleri za
rar gören vatandaşlara yardım faslından 
bir ödenek ayrılıp ayrılmadığına dair 
sorusu ve imar ve İskân Bakanı Haldun 
Mentegeoğlu'nun sözlü cevabı (6/156) 282:285 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dİler'-
in, Erzurum'un Tekman kazasında bulu
nan Hanızan ve Meımaıı ikaphealarının tu
ristik ehemmiyetinin tesbît edilmiş olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma ile 
İmar ve iskân batanlarından sorusu ve 
Umar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğ_-
lu'mın. Bözlîi cevabı (6/1-95)) '281:282 

— Uri'a Milletvekili Atalay Akan'-
ın, Urfa il 'merkezinin ışığa kavuşturul-
ıması için n-e gibi tedbirler alındığına dair 
İmar ve İskân Hakanından sözlü sorusu 
(6/453) 159 

— Urfa Milletvekili Atalay Akan'ın, 
Urfa il merkezinin içme suyu isinin ne 
durumda olduğuna dair limar ve tkûn Ba
kanından sözlü sorusu (C/454) 159 

-— Ugak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
ııun, Uşak'ta Türkiye Kralftk Kredi Ban
kası tarafından yapılan 105 evin şahıslara, 
kuruım veya bankalara satış veya devri 
lıuu usunda ne düşünüldüğüne dair İmar 

Sayfa 
ve İslfâ:ı, Ulsışünua, ÇalıS/ma b a k a n i a n n -
dnıı i>ö::iü morunu ((i/140) ;̂ 78.;>a,"> 

Köy İşleri Bakanından 

— Artvin Milletvekili Turgut Altıınka-
ya'rıın, Artvin iline bağlı 'köyle fin yol ya
pımı ve onanım işinin ne safflı-ada olduğu
na dair Koy İşleri Bakanından »özlü soru
su (6/409) :i» 

— Artvin Milletvekili Turjrııt Altun-
kaya'nın, Artvin ilinin naniği köylerinin 
içme suyu tesislerinin 1965 -ve 1906 yıllan 
programına alındığına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü «orusu (6/412) $) 

— istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 
ve 1966 yıllarında yapılan işlerin neler ol
duğuna dair Tarım ve K<ö>y işleri Bakanlık
larından sözlü sorusu (6/444) 52 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, izmir Halk Eğitimi Merkezi Müdü
rünün görevinden niçin alındığına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu ('6/445) 53 

— Sivas Milletvekili Cıyasettin Du-
man'ın, Sivas'ın, merkez ve kazalarına bağ
lı köylerine 1965 yılında ka^ Km. köy yolu 
yapıldığına ve 1966 yılında daha ne kadar 
köy yolu yapılacağına dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/127) 271 ,575 

— Tekirdağ Milletvekili Orhan Öz-
•trafe'ın, Tekirdağ merkez ilçesi™ "bağlı Se-
metli köyünün, I9'64 yılında plâna alınıp 
inşasına başlanan içme suyu inşaatının dur^ 
durulması sebebinin ne olduğuna dair Köy 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/473) 457 

Maliye Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, îş, Ziraat ve Emlâk Kredi banka
ları tarafından yaptırılmakta olan ikrami
ye evlerinin, yurdun muhtelif yerlerinde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Malîye, Ticaret r e imar ve iskân Ba
kanlarından. sözlü sorusu (r6/44'9) 83 

— Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi 
içinde, tıraunıluk ve yiyecek Itmğday veri-
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Sayfa 

lip verilmiyeceğ'ine dair Tarım ve Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu (6/142) 275 

Millet Meclisi Başkanından 

— Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nun, içtüzüğün 05 noi maddesinin bu
günkü tatbikatının İçtüzüğün lâfzına ve 
ruhuna uygun bulunup -bulunmadığına 
dair Millet Meclisi Balkanından sözlü so
rusu (6/463) 290 

Millî Eğitim Bakanından 

— Afyon Kar alıma r Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, 1965 - 1966 ders yılında lise 
ve muadiil okullardan mezun olup bir üni
versite veya yüksek okula giremiyerek 
açıkta kalan öğrenciler için ne tedbir dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/466) 389 

— Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'in Ardanuç ilçesi ilköğretim 
müdürünün başka yere nakli için alınan 
Disiplin Kumlu kararının durdurulması 
sebebinin ne olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/410) 39 

— Bolu Milletvekili A'hmet Çakmak'-
ın, üniversitelerimizin bütün fakülteferinde 
ve yüksek okullarda, normal öğrenim süre
lerini doldurdukları halde, mezun olama
mış kaç öğrenci bulunduğuna,dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
»Özlü cevabı (6/90) 264:269 

— Burdur Milletvekili Fethi Çeükbaş/-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik 
ve müfredat programlarında tadilât yap
mak suretiyle lise mezunlarının serbestçe 
ve diledikleri yüksek öğrenim kurumlarına 
devam imkânlarının sağlanıp sağlanmıya-
cağına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in sözlü cevabı (6/87) 2G0-2CA 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler
in, Erzurum'un Karayazı, Tekman ve Çat 
ilçe merkezleriyle Karaçoban naıhiyesinde 
ortaokul açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Mîllî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/158) 592 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen »yıllarda liselerden mezun olup da 

Sayfa 
üniversite ve yüksek okullara giremeyenle
rin durumları nazara alınarak ne gibi ted
bir düşünüldüğüne dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakam Orhan Dengiz'in sözlü ce
vabı (6/85) 255:260 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, meslek okulu mezunlarının kendi 
branş ve ihtisasları dahilindeki fakülte ve 
yüksek okullara devam edebilmelerini «ağ
lamak için bir çalışma olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(fi/450) 83 

— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
ilkokul öğretmenlerine de konut yapılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/458) ' 190:191 

— Niğde Millettovelkili Ruıhi Soyer'in^ 
Niğde öğretnuen Okulu binasının inşası
na, senesi içimde başlatılmaması sebebine 
dair Bayındırlık ve MÜIî Eğitim bakanla
rından sorusu ve Bayımdırlılk Bakanı 
î. Etem Erdinç'in sözlü cevabı (6/129) 271: 

272 
— Safcarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, izmir Millî Eğitim Müdürlüğü
nün görevinden alınonasımın düşünülüp 
düşünülmediğin'e dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü SOFUSU (6/446) 53 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Du-
man'ın, Sivas île merkez ve Üçe köyleri
ne, 1966 bütçe yılı içinde kaç okul yapı
lacağına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Orîhan Dengiz'in sözlü cevaJbı 
(6/126) 271,574:575 

— Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nuaj, Sivas'ta teknik okul açıl
ması için bir hazırlık olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanımdan sözlü sorusn 
(6/470) 390 

— Yozgat MiLtetvekiti Nuri Kodatman-
oğlu'nun, 1966 - 1967 ders yıiı için üni
versitelerin giıriş imtibaml arına kaç öğ
rencinin başvurduğuna ve açıkta kalan 
öğrenci bulumsup bulumanadığma daiır Millî 
Eğitim Bakanmdam sözlü sorusu (6/420) 39 

— Yoagat Mifflebvetkili Yusuf Ziya, Ba-
hadınlı'nm, İçel ili, Anamur ilçesinde 6 
öğrötoernin işten el çektirilm'esİMde ve bir 



Sayfa 
öğretmenin bakanlık emrine alımımasiinda-
3c» gerekçenin ne olduğuma .dair Mİl'lî Eği
tim .Bakanından sözlü soruca (6/467) 390 

—. Zonguldak Milletvekili Kenan Esen* 
gin'im, Anikara'um Polatlı ilçesi Maeun 
köyüne yedetksubay öğretmen olarak ata
nan M. T. T. B. Bakkamının, öğretmenlik 
vazifesine devam etmemesi ve siyasi be* 
yanatlar vermıesi karsısında ne gilhi işlem 
yapıldığına dair Millî Eğitim Balkanımdan 
sözlü sorusu (6/464) 389 

Millî Savunma Bakanından 

— Zonguldak MM e* vekili Kenan EseiL-
gm'in, An&ara'nın Polatlı îLçeei Macranı 
köyüne yedeksubay öğretmen olarak ata
nan M. T. T. B. Başkanınım, öğrertoenlik 
vazifesine devam etmemesi ve siyasi be
yanatlar vermesi karşısında ne .gîbi işlem 
yapıldığına dair Millî Savumana Bakanın
dan sözlü sorusu (6/464) 389 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
— Adana MiHettvekîıIi Mahmut Boz

doğan'ım, Çukurova'da ve memleketini 
bâzı yeklerinde görüleni kuzamılt hastalı
ğı dolayısîyie gerekli tedbirlerim alınması 
ve balkın hastalıklara karşı myandırıi-
ması konuşumda demeci ve Sağlik ve Sos
yal Yardım Bakanı Edip Soraumağlu'nun 
cevabı 350:351 

— Diyarbakır Milletvekili Tarik Ziya 
Ekİnci"ndn, Diyarbakır'ım Çermik ilçe
sindeki kaplıcada modem bir otel ve is
letme tesisinin yaptırılmış olup olmadı
ğına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Edip Samunoğlu'mun söz-
lü cevabı (6/168) 692:595 

— Sivas Milletvekilli Kâzım Kangal'
ım, Sivas'ın Kangal ilçesinde .bir sağlık 
evi yapılması na 1966 plan uygulamasın
da yer verilip verilmediğine dair sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakama Edip 
Somunoğlulnım sözlü cevabı (6/141) 278:280 

— Tokat Milletıvekili Fetihi Alacalı'-
nm, Tokat'ın Zile Devlet Hastanesine, 
dımeliyat servisi için lüzumlu olan narkoz-
aletinim bugüne kada^ verilmemesi sebe-

Sayfa 
bine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Balka
nından sözlü sorusu (6/468) 390 

Sanayi Bakamndau 

— Adıyam'an Milletvekili Süleyman 
Arif Emrenim, Adıyaman Tefketil Fahri-1 

kasının montaj işinin hangi- safhada ol
duğuma dair sorusu ve Sanayi Bakana: 
Mehmet Turgut'un sözlü cevalbı (6/117) 269: 

270,565 3566 
— Edime Milletvekili Türkân Seç-

kin'kı, Edirne .bölgesi patnear m-üstahsı-
lına panear paralarımın ne zatnan Ödene
ceğine dair sorusuna Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un sözlü cevabı (6/108) 269,561: 

565 

Tanm Bakanından 

— Adana Milletvekili 'Mahmut Bozdo
ğan'ın, Sümerbaıükın pamuk alımı işle
rine başlıyabilmesî için gerekli hazırlık
ları ikmal edip etmediğine ve .bir taban 
fiyatı teabilt edilmiş olup olmadığına dair 
Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/414) 39 

— Denizli M il Idh vekili Atıf Şoboğlu'-
n-un, Denizli'nin Tavas ilçesinde ormanla 
ilgili bir endüstri kolunun kurulmasının 
düşünülüp 'düşünülmediğine dair Tarım 
Bakanından «sözlü sorusu (6/424) 39 

— istanbul Milletvekili Resiit Ülker'in, 
Beslenme, Gıda .Kontrol rve Teknoloji Gru-
pu Başkanlığının, lüzumu aşikâr olduğu 
halde, lâğvedilmesi gerekçesinin ne oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu ((6/441) 40 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi (köylerinin (kalkınması için 1965 
ve 1966 yıllarında yapılan işlerin neler ol
duğuna ıdair Tarım Bakanından sözliü so
ru önergesi, (6/444) 41 

— İzmir MillöUvtskili Arif Etftun-
ga'nın, hakiki (»iman sahaları ile tarım 
arazilerinin birbirinden ayrılması toprak
lanmam Ikendİ kabiliyeıtlerine göre kulla
nılması konusunda ne gibi tedıbirler alın
dığına dair Tarım Bakanından sözlü so
mun (.{î/150) 280,588 589 
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— Konya 'Milletvekili Nazif jKurucu'-
nun, 1966 akim mevsiminde yapılan tohum 
dağıtımında ne gibi esasların nazara alın
dığına dair Tarım Babanından sözlü soru
su (ti/429) . 40 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya ilinde sulama ile enitartsif zi-
raarti hâkim kılmak için ne gibi çareler 
dilgüııüldiüğüne dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/434) 40 

— Ondu Milletvekili Feridun Cemal 
Ertkin'in, orman ıtaıhdit İşının biran evvel 
'belirtilmesi hususunda ne gibi tedbirler 
alındığına ve «zellikle Ordu ilinin, bu 
yılki 'çalınma plânına dâhil edilip edilme
diğine dair sonu önergesi ve Tarım Baka
nı Bahri Oağdas'ın yazılı cevabı (7/134) 334: 

— Ordu Milletvekili Ferda Oî-üley'in, 
Oıidu ilinde vukubulan sel felaketinde 
hangi ilçelerde ne miktar arazi ve bah
çenin «arar ıgörm'üş olduğuna dair, Ta
nın «Baltanın/dan sözlü sorusu (C/407) 38 

— Sivas 'Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi 
içinde tdhumluk ve yiyecek buğday veri
lip verilmîyeeeğine dair Tarım ve Maliye 
•babanlarından «özlü sorusu (6/142) 275 

— Tralbzon 'Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, Süt Kurumu Umum Müdürlüğü
nün, bu tarihe kadar, ne miktar sültii iş-
liyerek kıymetlendirmiş, olduğuna dair 
sorusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın, 
sözlü «evabı (6/107) 209,425:428 

Ticaret Bakanından 

— Aklana Milletvekili Ali Karcın'n, 
ıharrgi turistik tesislere, «Turizm .ve rturis-
itİk tesislerin ihtiyacı için lüzumlu madde
ler» (lootasmdan ne miktar İthalât tahsisi 
yapıldığına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/471) 457 

— Adana Milletvekili Kemal (Sanib-
himoğlu'nun; Ceyhan Ticaret Borsası 
Meclisi ve Ticaret 'Borsası Yönetim Kuru
lunun kanıınsıuz olaralk 'feshedilmesi sebe
bine dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/456) ia0,595:5% 

Sayfa 
— Adana Milletvekili Kemal Sarıib-

rahimoğlu'nun, pamukta ve alelûmun zi
rai ürünlerde taban fiyatı tespiti ile ürün
lerin idrakinden öınce ilânın düşünülüp 
düşünülmediğine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/425) 40 

— Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın; Ceyhan Ticaret Brarsası Mecli
sinin, seçimlere 10 gün kala feshedilımesil 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü' 
sorusu. (6/45Ö) 159 

— Aydın Milletvekili M. Şüktfü Koç'
un, Ege .pamuk ekicisinin Ziraat Ban
kasından ve kredi kooperatiflerinden kre
di karşılığında aldığı borçlarının, gele
cek mahsûl sonuna (kadar ertelenmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/144) 260,580 

— Burdur Mİlletvekfli Fatihi Çeli<kıbaş'-
m; yağmurdan ıslanmış, üzümlerin Tariş'-
ee satıhalhnması için bir emir verilip ve
rilmediğine dair Ticaret Bakanından eiSa-
lü sorusu. (6/452) 159 

— Bursa Milletvekili Öadrcttin Çan-
ga'mn, 'bedelsiz ithalât., servet ve muha
cir transferılerİ yollarından İstifade olu
narak sanayi mamullerinin «Amnerilkan pa
zarları» denilen yerlerde satılmasının ya
saklanmış olup olmadığına dair sorusu
nu Ticaret Bakanı Sadık Telkin MüfMi-
oğlu'nun stözlü eevaibı. (6/133) 272:275 

— Denizli Milletvekili Atuf Şohoğhı'-. 
nun, Denizli, Buldan, Baibadaş ve Kızıl-
eabölük'ıte dokumacılıkla geçinen halkın, 
pahalı İplik aHmasını ömtemek içki Sümer-
banık fa'brikalarınm iplik fiyatlarını dü
şünmesinin kaıbil olup olmadığına dair 
Ticaret Balkanından sözlü sorusu. (6/422) 39 

— Denizli Milletvekili Atıf ŞoJıoğ-
lu'nun, Denizli'de, bütün Ege Bölgesine 
şâmil olmak üzere, bir et kombinası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/423) 39 

— Erzuruım Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi ban
kaları tarafından yaptırılma'kta oian ik
ramiye evlerinin, yurdun radhtelif yerle-

I rinde yapılması hususunda ne düşünüldü-
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güne dair Ticaret Bakanından sözlü soru
su. ((i/449) 83 

— Erzurum Milletvekili Necati Gü
venin, Erauram iline 'bağüı ibulunan . 
1 050 köye, köylünün kalkınması için, Zi
raat Bankasınca tevzi edilmek üzere tah
sis edilen zirai kredi ile hayvancılık ikre-
disi miktarının ne olduğuna dair Ticaret 
Balkanımdan sözlü sorusu. ('6/474) 600 

— Konya Milletvekili Nazif Kurueu'-
nun, küçülk esnafın, fakir zümrenin -ve* 
köylünün yeterli krediye kavuşturulması/ 
i^İn ne gîbi tedbir düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/436)' 40 

— Konya Milletvekili Nıazif Kurucu'- . 
nu>n, Türkiye'de yaJbancı sermaye ile ku
rulan işletmelerin istÜısal'lerinin, -muayyeni 
hir kısmının üıraeedilmcsi için alınmış bir 
tedbir olup olmadığına dair Ticaret Ba- ( 

'kanından sözlü sorusu, (fl/438) 40 
— Samsun Mîillefeveikiri Battıaıttin Uznın-

oğlu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çar
şamba Fasulyesinin ihracına zorluk çı-
karılmasının Anayasanın, tanım ünüıı-
lerinin ve tarımla tiğraçanların -emeği
nin değerlendirilmesi hakkındaki 52 nci 
maddesi thüHamüne aykırı ohıp olmadığı
na dair sorusuna Ticaret Bakanı Sadık: 
Tekin Müftüoğlu'ram sözlü cevabı. (6/81) 422: 

425 

Turizm ve Tanıtma Bakanından 

— Erzurum Milletvekili Nihat Dİler'-
in, Erzurumlun Takman kazasında (bulu* 

Sayfa 
itan Hamzan ve Meman kaplıcalarınım: 
turistik ehemmiyetinin "tesib'it edilmiş ölüp 
olmadığına dair İmar ve iskân ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun södlü cevval». ('6/155) 281 £82,592 

— İstanbul MMlertveflcili Supfoi Bay-
ikaım'm, çocuk Ressam Bedri Baytarm'ı-nı 
Amerika ve Avrupa'daki sergilerine (mad
dî ve «mânevi yardımı icabe-ttiren husus
ların neler okluğuna dair Turizm ve Ta
nıtma Balkanından sözlü, sorusu. {'6/472) 457 

— Sivas Milletvekili '(riyasettin Du-
!m-an'm, Sivas ilinin turizm 'bökeleri içeri
sine alımmıç olup olmadığına dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından «özlü sorusu.. 
('6/125) <270:27J.£72:574 

Ulaştırma Bakanından 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgÜEar'-
ııı, 'birkaç gemi tersanesinin daha kurul
masının düşünüldüğü 'hakkındaki yayınım 
doğru olup olmadığüna dair Ulaştırana 
Bakanın dan sözlü sorusu. (ı6/417) 

— Uşak Millfltvflki'K Fahri Uğrasıaoğ1-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye EmvKik Kredi 
Bankası tarafından yaptırılan 105 evini 
şahıslara, kurum veya -bankalara satış ve
ya devri hususunda ne düşünüldüğüne 
dair tmar ve iskân, Ulaştırma, Çalışma 
(bakanlarından sözlü sorusu. {fi/l4f}) 278,586 

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Adalet Bakanından 
— Hatay Milletvekili Talât Köseoğ-

lu'nuıı, Yasama Mahkemesi Başsavcısı 
haSkkında, Akşam Gazetesinde yayınlananı 
iddra. ve ihbar doiayısiyle, her hangi bir 
tahkikat açılıp açılmadığına dair Adalet 
Bakanından ya-zilı sorusu. (7/240) 

— Sinop Milletvekili Hîlmi İşgüsaar'-
m, Malatya'nın Arguvan ilçesinin Hükü
met konağına kavuşması hususunda ne 

48 

j düşünüldüğüne dair, Adalet Ba/kanından. 
yazılı S<TTU önergesi. (7/212) 46 

Başbakandan 
— Adana Milleıtvekiri Ali Kargı'nın, 

Adana'mn Ceyhan ilçesine (bağlı Yalak 
ıköyünün Cebre .mahallesinde oturan va
tandaşların, oturdukları yerin Ikeudilerine 
aidolduğunu iddia eden şahıslar tarafın
dan çıkarılmaları halinde burular igia bir 
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tedbir alınmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Başbakandan yazılı sorusu. 
(7/264) 500 

— Aydın Milletvekili M. Sj&üikrü Koç'
un, yurdumuzu resmen ziyaret «itmiş bu
lunan Suudi A&raıbistan Ernıiri Faysal'm, 
Ankara'da kaldığı sürece, Anst - Kalbrİ 
ziyaret etmek üzere, prograıma foir ımadd-o 
ilâve edilmemesi seibebine dair Başbakan
dan yazılı sorusu, (7/238) 48 

— Bingöl MilletıvetkiM M, Emin Gün» 
doğdu'nun, îkinıci Beş Yıllık Kalkınma) 
Plânında 1O0 milyar liralık yatınım ya
pılacağı hakkındaki 'beyan muvaceıhesindef 
•bulurumuş olan yeni gelir kaynaıklaTi.mn! 
nelerden ibaret olduğuna dair Barbakan
dan yazılı sorusu. (7/237) 48 

— Çorum Milletvekili Hoisan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 31 Temmuz 1966 tarihli öom 
Havadis Gazetesinde Adalet Partili bir 
milletvekilinin rmaaeiyle «Bir açıklama» 
başlığı altında yayınlanan makaleden da
lsıyı >bir takibata geçilmiş olup almadığına 
dair Başbaikandaıı yazilı sorusu. (7/2Û.0) 46 

— Diyarbakır Milletvekili Tank Zi
ya Ekinci'nin, 1964 ve 1&66 yılları icra 
programlarına göre öngörülen yatırımlar
la gerçekleştirilmiş olan yatırımların mik
tarına dair sorusuna Başbakan Süleyman 
Demİrel'in yazılı cevatbı. (17/ll94) 444:450 

— Diyarbakır Millefbvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır Eğitim Enstitü
sünde hangi branşlarda Öğretmen ye-tiş1-
tirifldiğîree dair sorusu ve Millî Eğitim 
Balkanı Orihan Dengiz^n. yazılı cevabı. 
(7/197) && :560 

— istanbul Milletvekili Coşkun Kır«a'-
mn, Siyasi Partiler 'Kanununun 114 ncü 
maddesinin yürürlüğe girmesinden, sonra, 
bu madde gereğince O. Başsavcılığına ak
setmiş olan fiil ve haller olup olmadığına 
dair Başbakanlıktan sorusuna Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı 
(7/160) 547:548 

— îstaribul Milletvekili Orlvan Birgit'-
in, Adalet Partisinin kısmi Senato seçimle
riyle ilgili işlerini, içişleri Bakanının ted
vir etmesinin nasıl karşılandığına dair Baş-
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'bakanlıktan sorusu ve Devlet Bakanı Ci
hat Bilgehan'm yazılı cevabı (7/173) 541:542 

— izmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
sivil ve askerî personeli ilgilendiren kad
ro Kanununun ne zaman ele alınacağına 
dair Başbakanlıktan sorusu ve Devlet Ba
kanı Cihat Bilgehan'm yazılı cevabı 
(7/143) '546:547 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
köy imamı kadrolarının hangi esaslara gö
re dağıtıldığına dair Başbakanlıktan yazılı 
sorusu (7/246) 83 

— izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
tesislerin, ikinci defa, hizmete açılış mera
simi yapılmasındaki gayenin ne olduğuna 
dair Barbakandan yazılı sorusu (7/230) 47 

— Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, 
Kars ilinin de tetkik ve temas 'programına 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakanlıktan sorusu ve Maliye Ba
kanı ve Devlet 'Bakanı Vekili Oihat Bilge
han'm yazılı cevabı (7/162) 597:598 

—• Konya Milletvekili ismet KapıSız'ın, 
Urfa'da 1957 yılında yapımına İbaşlanan Et 
Kombinaları sitesinin bugüne kadar Yitiril
memesi sebebinin ne olduğuna dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/239) 48 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'm, 
Personel Kanununun tatbikine imkân ve
recek olan Genel Kadro Kanununun ne za
man çıkarılacağına dair Başbakanlıktan so
rusuna Devlet Bakanı Oihat Bilgehan'm 
yazık eevabı (7/188) 548:549 

— Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Örtülü Ödenekten bir kısım gazete ve der
gilere yardımda ibuhınuîup bulunulmadığı
na dair Başbakandan yazılı sorusu (7/211) 46 

— Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 
demokraside ve sosyal Devlet nizamında 
yatırımlar yapılırken güdülen gayenin ne 
olduğuna dair Barbakandan yazılı sorusu 
(7/218) ' 47 

— Trabzon Milletvekili Hamdı Ornon'-
un, Ayancık Orman işletmesinden Varto 
deprem bölgesine sevk edilecek kerestele
rin îhalesinin hangi makam tarafından 
hangi kanuna göre yapıldığına dair Başba
kandan yazılı sorusu (7/229) 47 
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— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in, içişleri Bakanının görevinden uzak
laştırılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakandan yazılı sorusu (7/221) 47 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Urfa'nm Siverek ilçesini, Di
yarbakır'ın Çermik ilçesine bağlıyan yolun 
biran evvel ikmali için ne düşünüldüğüne 
dair soru ve Bayındırlık Bakanı Etem Er
dinç'in yazılı cevabı (7/195) 340:341 

— Manisa Milletvekili Sami Binieioğ-
lu'ımn, Malatya'nın Akçadağ ilçesini An
kara asfaltına bağhyan yolun asfaltlan
ması için ne düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık Bakanından yazılı sorusu (7/244) 48 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
mm, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı 
Dedeyazı köyü arazisinin sürgü sulama ba
rajı projesi içine alınıp alınmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/243) 48 

Çalışma Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nîn, Doğu ve Güney - Doğu bölgesindeki 
işsizliğin halli konusunda ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair Başbakanlıktan soru
suna Çalışma Bakam Ali Naili Erdem'in 
yazık cevabı (7/139) 642346 
' — Erzurum Milletvekili Nîbat Diler'in; 
Erzurum'un'Hınıs ilçesinde zelzeleden ba
sar gören vatandaşlardan, ne kadarının dış 
memleketlere işçi olarak gitmek istedikleri
ne ve ne kadarının ^gönderilmiş olduklarına 
dair sorusuna Çalışma Bakanı Ali Naili Er-
dem'in yazılı eevabı (7/200) 451 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Varto ilçesinde vukua gelen zelzele 
dolayısiyle işsiz kalanların iş sahalannda 
çalışmalarını temin için bir kontenjan ta
nınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili 
Erdem'in yazılı eevabı (7/187) 339:340 

— Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
iu'nun, Almanya'da -çalışmakta olan işçile
rimizin, Alman iktisadi hayatında meyda-
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na gelen kriz dolayısiyle fazla mesailerinin 
kaldırıldığının ve işlerinden -çıkarılmakta1 

olduklarının doğru olup olmadığına dair 
Çalışma Bakanından yazısı soru'su (7/253) 290 

— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'-
us, İncir ve diğer klâsik kuru yemişlerimi
ze bir taban fiyat teslbitinm düşünülüp 
düşüsülroediğise dair sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Ticaret Bakan Vekili Cihat Bilge-
han'm yazılı eevabı (7/136) 429 

— Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'^, Diyanet işleri Başkanının «yurdu
muzda hilâfet kurulmadıkça kurtuluş yok
tur» şeklindeki gazetelere intikal eden söz
lerinden dolayı bir soruşturma açılmış olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Devlet 
Bakanından yazılı sorusu (7/224) 47 

— Hatay Milletvekili Hüsnü Ö2fcan'mf 
Pilot bölge olarak kabul edilen Altınözü il
çesinde ne gibi işlerin plân ve programa 
alındığına dair sorusuna Devlet Bakanı Ci
hat BilgeJıan'ın yazılı cevalbı (7/148) 429:437 

— Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğ-
lu'nun, Pilot ibölge olarak kabul edilen Al
tınözü ilçesinde ne gibi işlerin plân ve 
programa alındığına dair sorusuna Devlet 
Bakam Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı 
(7/152) 437:444 

— Konya Milletvekili Nazif Kunıcu'-
nun Diyanet İşleri Başkanının, dışarıdan 
vâki bir davet ile mî, yoksa Hükümet ta
rafından görevlendirilerek mi dış geziye 
•çıkmış olduğuna dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Saibri Çağlayaragil ile Dev
let Bakanı Refet Sezgin'in, yazılı cevabı 
(7/206) 452:453 

— Manisa Milletvekili Sami Binieioğ-
lunun, Malatya'nın' Akçadağ ilçesine bağlı 
Hartut ve Sarıhacı köylerine imam kadrosu 
verilmemesi sebebine dair (7/242) 48 

— Muş Milletvekili Nermiın Neftçi'nin, 
Muş'um Varto ilçesinde vukua gelen zelzele 
dolayısiyle işsiz kalanların iş safhalarında ça
lışmalarını temin için bir kontenjan tanın
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 

Bayındırlık Bakanından Devlet Bakanından 
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soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Naili 
E r d e m i yazılı cevabı (7/187) 339:340 

Dişileri Bakanından 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun Diyanet İşleri Başkannun, dışarıdan 
vâki bir davet mi, yoksa Hükümet tara
fından görevlendirilerek mi dış geriye 
sıkmış olduğuna dair sorusu ve Dışişleri 
Bakanı Mısan Saibri Çağlayangil'in yazılı 
cevabı (7/206) 452.453 

— Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Mardin'in Silopi ilçesi Hınıs köylü
lerine ait hayvanların Irak uyruklu çeteler 
tarafından kaçırılmalarının önlenmesi ve 
malları kaçırılanların zararlarının telâfisi 
konularında ne düşünüldüğüne dair Dışiş
leri Bakanından yazılı sorusu (7/249) 171 

— Samsun Milletvekili Tasar Akal'ın 
Kıbrıs politikasının gizlilik içinde yürütül
mesinden ne gibi millî bir menfaat düşü
nüldüğüne dair Dışişleri Bakanından ya
zılı sorusu (7/225) 47 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanndan 

— Çankırı Milletvekili Nurettin OkIun, 
Çankırı'nın İlgaz, Eldiven, Şaibanözü, Orta 
ve Yapraklı ilçelerine, Catalağzı termo -
elektrik santralinden ve enterkonekte şebe
keden ne zaman ve nereden elektrik verile
bileceğine dair sorusuna Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı ibrahim Deriner'in, ya
zılı cevabı (8/181) 337:338 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Bozkır ilçesi ile bu ilçenin 
Ünpmar nahiyesinde mevcut buluna kömür 
yataklarının Devlet tarafından işletilmesi 
işinin ne safhada olduğuna dair Enerji 
ve Tflîhnî Kaynaklar Bakanından yazılı soru
su (7/251) 191 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Konya'nın Kulu ilçesi Tavşançalıh ka
sabasının ne 2aman içme suyuna ve elektri
ğe kavuşturulacağına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı sorusu. 
(7/250) 191 

— Kütahya Milletvekili Ahmet Can 
Bilgin'in; tahsil maksadiyle İstanbul'a gön-
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derilen Garp Linyitleri TunçMlek İşlet
mesi Ambar Şefine istihkak olarak neler 
Ödendiğine dair sorusuna Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in yazı-
U senan. (7/132) 488:491 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu-
nun, Malatya'nm Doğanşehir ileçsine bağlı 
Dedeyazı köyü arazîsinin sürgü sulama, ba
rajı projesi içine alınıp alınmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
yazılı sarusu (7/243) 48 

—< Sivas Milletvekili Mustafa ' Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas'ın, Yıldızeli ilçesinde, 
Yıldız ırmağının sağ ve sol kıyılarında ya
pıl acak sulama tesislerinin süratle ikmali 
için ne düşünüldüğüne dair sorusuna Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İbrahim De
riner'in yazılı cevabı. (7/183) 492:493 

Gümrük re Tekel Bakanından 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın 
1962 yılından elde kalan tütün mahsûlünün 
ihracına imkân verilmek üzere hazırlanan 
sirkülere göre ne miktar tütün satılmış ol
duğuna dair Gümrük ve Tekel Bakamından 
yazılı sorusu (7/233) 48 

— Malatya Milletvekili Mehmet Deli-
kaya'nm; Malatya Tütün Fabrikası tevsi 
işi ile ispirto satış yeri inşaatının şimdiye 
kadar neden gecikmiş olduğuna dair soru
suna Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in yazılı cevabı (7/202) 451:452 

— Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 1965 yılı tütün piyasalarında, bölgeler 
itibariyle, Tekel ve tüccar tarafından ne 
miktar tütün mubayaa edildiğine ve müs
tahsilin eline geçen fiyat ortalaması ile 
Türkiye fiyat ortalamasının ne olduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
sorusu (7/259> 457 

İçişleri Bakanından 

— Adana Millıetvekdld Kemal Sanıîb-
rahknoğln'nun, Adana'da birkaç Ameri' 
kah savusun sebebiyet verdiği müessif 
olayın doğuş sebebiyle tahkikatın vardığı 
neticeye ve varsa suçlularının dâimler ol-
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duğuna dair İçişleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/368) 257 

— Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nvn, 10 Ekim 1965 Milletvekili O^rael 
Seçimlerinden bu yana, bütün illere göre, 
ne kadar vatandaısınuaa yeniden salâh t&-
şüma ruhsatı verildiğine dair sorusu ve 
îçişl'eri Bakanı Panik SüJkan'm yazılı ce
vabı (7/145) 596:597 

— Ç/adkın MiHeffcvöHli Mehmet Ali 
Arsan'm, İçişleri Bakanının valiler top
lantısındaki toonuışmaisı, her vesile ile Par-
•lâıTnıentonuıı yıpratılmaya çalnşıması ve ik
tidardaki partilerin dış devletlerin aleti 
şeklinde gösterilmesi karşısında, Meclise 
hiüıgi vermek için, olağanüstü toplantıya 
çağlında bulunulmasraiMi 'dügıümülüp düşÜ-
nüîtnedıiğhıe dair İçişleri Balkanından ya
zılı sorusu (7/213) 46 

— içel Milletvekili Kemal Altaman'ın 
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşillsöy na
hiyesine bağlı Avcılar köyü hudutları için -̂
de, Benzah adını tanıyan mevkide, köy 
şahsiyerta mâneviyesine ait 'bir fcusm oca-' 
ğı olup olmadığına dair İçişleri Bakanın-1 

dan yazılı sarmsu (7/217) 47 

— Mardin Milletvekili Esalt Kemal 
Aybar'ın, Mardin'in Siİıopi ilçesi Hınıs 
ıköyKilerîne ait hayvanların Irak uyruklu 
çeteler tarafından kaçırılmalarının önlen-
ımesi ve inalları kaçınılanların zararlarının 
telâfisi konularında ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri Bakanından yazılı sorusu 
(7/249) 191 

— Mardin Milletvekili Fuat Ulus'un, 
Suriye Hükümetinin, Türk vatandaşları-' 
nuı Suriye'de bulunan topraklarını, bede
lini Ödemeden, dovleıtleştirdiğinin doğru1 

olup olmadığına dair sorusu ve teinleri 
Bakam Panik Sokan ile Dışişleri Bakanı 
İnsan Sabrı Çağlayangil'in yazılı esvap
ları (7/173) 699 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'* 
in, Malatya'nın Arguvam ilçesinin Hükü-
•met konağına kavuşması hususunda ne 
d^ünüldîiiğünıe dair, yazılı soru önerge
si, (7/212) 4& 
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— Yioagat Milletvekili Nuri Koda-

manoğlu'nun, Niğde'nin Ortaköy İlçesi 
Kaymalkann hakkında, partizan bir tu
tum içinde bulunduğu 'gerekçesiyle ne gi
bi bir işlem yapıldığına dair sorusuna 
İçişleri Bakanı Panik Sükan'm yazılı ce
vabı (7/222) 47,699 

İmar ve İskân Bakanından 

— Bingöl Milletvekili M. Bradn Gün-
doğdu'nun, zelzele felâketz edelerime, 
19 . 8 . 1966 tarihinden 30 . 9 . 1966 tari
hine kadar yapılan iç ve dış yardımlara» 
tutarına dair İmar ve İskân Balkanından 
yazılı aorusu (7/236) 4S 

— Çorum Milletvekilli Hasan Lâtif 
Sanyüoe'nin, Çorum'un Osmaocuk ilçesi
ne bağlı Danîşımemt köyünün, heyelan se
bebiyle başka bir mahalle taşınması iği
ne başlanıp başlanmadığına dair soru
suna İmar ve İskân Bakanı Haldun Men-
tetşoğlu'nun yazılı cevabı (7/198) 550:651 

— Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Konya'nın Kulu ilçesi Tarsança-
h kasalbasmm ne zaman içme suyuna ve 
elektriğe kavuşturulacağına dair İmar ve 
İskân ve İSnerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-
kanlıfklarından yaızılı sorusu (7/250) 191 

Köy İşleri Bakanından 

— Adana Mitletve-kâli Kemal Sarn/b-
rahimoğlu'nun, Adana'mn hanıgi köy ve 
maıhalleısinde içme suyu olduğuna ve bun
lardan hangilerinin sıhhi şartlara uygun 
bulunduğuna dair Köy İsleri Bakanın
dan sıorusu {7/269} 557-

— Adana Milletvekili Kemal Sanüb* 
rahimoğlu'nun, Y. S, E. Kastamonu şuıbe--
sinde, sahbe evrak tanzimi ve zimanete 
para geçirtme suçları konusunda yapılan' 
ımıüfototiş soruşturaması sonucunun ne oldu
ğuna dair Köy İşleri Bakanından yazılı 
sorusu (7/070) 607 

— Hatay MBlletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, Haıtay'm Dörtyol ve İskenderun' 
ilçelerinin dağ eteğinde bulunan köyleri
nin sel baâkınlannıdan korunması için sel 
yataklarının taranması ve sed yapıanı bo^ 
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unlarında ne düşünüldüğüne dair sorusu
na Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Aveı'-
nm yazılı cevabı (7/149) 691:693 

— Haıtay Milletvekili Hüsnü Özkan'
ın, Hatay'ın Reyhanlı ve Kınltfıan ilçele
rinin ova köylerinin içme suyu ve yol iste
rinin halli konuşumda ne gibi bir faaliyet 
ve program nıevıeu'dolduğıına dair sıoru-
suna Köy İşleri Batanı Sasbdt Osman Av
cı'nın yazılı cevabı (7/150) 693:695 

— Hatay Milletvekili Reşalt Mursal-
oğlu'nun, Hatay'ın Dörtyol ve İskende
run ilçelerimin d-ağ eteğinde bulunan boy
lerinin sel baskınlarından korunması 
için. sel yataklarının taranması ve sed 
yafpımı konularında ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Köy İşleri Bakam Saibirt Os
unun Avcı'nın yazılı eevalbı (7/156) 696:609 

— Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğ-
lu'mın, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan il
çelerinin ova köylerinin içme suyu ve yol 
işlerinin halli konusunda ne gibi bir faali
yet ve program m evcu dolduğuna dair so
rusuna Koy İsleri Bakanı Sabit Osman 
Avcı'nın yazılı ecvabı (7/154) 695:696 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Çatalca ilçesinin Karacaköy -
Belgrat köprüsünün yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna Köy 
İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı 
cevabı (7/228) 47,699-700 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, Akşehir'in Azarı köyünün içme su 
tesisatının yeniden yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sorusuna Köy 
İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı 
cevabı (7/241) 48,700:701 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, erozyonu Önleme çalışmaları dolayı-
siyle bağ ve bahçelerinden mahrum edilen 
Akşehir'in Tekke köyü halkının geçimini 
teinin için ne gibi tedbirler alındığına dair 
Köy İşleri ve Tarım Bakanlarından yazılı 
sorusu (7/265) 500 

— Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 
bağlı Dcdeyazı köyü arazisinin sürgü sula
ma barajı projesi içine alınıp almrnadığı-

. Sayfa 
na dair Koy İşleri Bakanından yazılı so
rusu (7/243) 48 

Maliye Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekiııci'niıı, Ahmet Aııdiçcn Kanser Has
tanesinin ne zaman ve nasıl kurulduğuna 
daü* Maliye Bakanından yazılı sorusu. 
(7/267) , 500 

— İzmir Milletvekili Mustafa Uya.r'ın, 
Maliye Bakanlığı bütçesinden fakir be
lediyelere yardım adı altında, 1962 - 1966 
yıllarında hatifti belediyelere ne miktar 
yardım yapıldığına dair Maliye Bakanın
dan yazılı sorusu (7/247) 83 

— Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esat oğlu'nun, bâzı dergilere Dev
let ve Kamu İktisadi Teşekkülleri tarafın
dan verilen ilân ve reklâmlara dair soru
suna Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm ya
zılı cevabı. (7/157) 491 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya'nın Arguvaıı ilçesinin Hükümet 
konağına kavuşması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Maliye Bakanından yazılı 
sorusu (7/212) 46 

Millet Meclisi Başkanından 

— Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
ıın, Sayıştay Başkanlığında makina servi
si şefliğini ifa. eden Şube Müdürünün 183 
sayılı Kanundan, istifade etmesine engel 
olunması sebebine dair Millet Meclisi Baş
kanından yazılı soru önergesi (7/248) 159 

Millî Eğitim Bakanından 

— Ankara Milletvekili Ahmet Dalh'-
nm, Beyoğlun'daki bir okul için Bcşiktaş'-
daki bir ticarethaneden forma kumaşı al
dırılması hakkında yapılan şikâyetin vâ-
ridolııp olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından yazılı sorusu (7/235) 48 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır Eğitim Enstitüsün
de hangi branşlarda Öğretmen yetişti
rildiğine dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Orhan Dengız'in yazılı cevabı (7/197) 549: 

550 
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— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinei'nin, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 
1965 yılında, bir yatılı bölge okulu kurul
masının kararlaştırılmış ve arsa temini 
için Diyarbakır Valiliğine direktif veril
miş olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/254) 390 

— Diyarbakır Milletvekili Tank Ziya 
Ekinei'nin, yatılı bölge ilkokulları siste
minin ne zamandan beri uygulandığına ve 
halen kaç yatılı bölge ilkokulu bulundu
ğuna dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in yazdı cevabı (7/196) 341: 

344 
— Edirne MtHe.trvcIkili TıüıMıı Seçfci'-

in, Edimsele bir üniversite, yüksek okul 
veya bir teknik okul açılmasının idliişünü-
l'üp düşünül madiğine dair Millî Eğitim 
Bakanından yazılı sorusu (7/203). 500 

— Erzurum Millatıvdkili Nihat Dilor'in, 
Altaitünk Üniversitesi Fim - Ecldbiyat Fa-
-kültesine bağlı olarak açılmış bulunan Ik-
ttîsat ve işletmecilik bülümüımn fakülte 
haline getirilmesinin d'üşünülıiıp düşü
nülmediğine dair iMillî Eğitim Balkanın
dan yazılı «orusu (7/220) 47 

— Jçel Milletvekili Kemal Artaınan'ın, 
•özel Okullar Kanununa istinaden, bugüne 
ikadar, kaç lise ve .yıültsclk okulun 'faaliyete 
geçmiş [olduğuna dair Mîllî Eğİıtİm Baka
nından yazılı sorusu (7/2.57) 390 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Çatalca ilçesi Celeplküy />kulu 
inşaatını yarıda (bırakan nmıîtaaJhhit <ha)k-
ıknıda ne muamele yapıldığına dair Millî 
Eğitim Balkanımdan yazılı sorusu (7/227) 47 

— Konya Milletvekili tsmejt ICaptsız'ın, 
19G5 - 1İİ66 Öğrettim yılı içinde, oıita öğre
tim mensupları arasında, ne ikadar ııafltiV 
ve ıtâyin yapıldığına dair Millî Eğitim 
Balkanından yazılı sorusu (7/232) 48 

— Konya Milletvekili Nazif Ruroeu'-
ııuıı, Konya'nın Hadım ilçesinde ıbir ilık-
öğretmen okulu açılma'Sinın "düşünülüp 
düşünülmediğine dair Millî Eğitim Balka
nından yazılı .sorusu (7/232) 191 

— Mu§ -Milletvekili Nermin Neffcçi'uin, 
Muş'un Varto ilçesine bağlı toöylerin, zel-

Sayfa 
zeleden okulları yıkılan «öğrencilerine dkul 
binalı tedariki hulusunda ne gibi tedbir
ler alındığına dair sorıvsıma Millî Eğittim 
Bakanı Oılhaıı Dengiz'in yazıh ceva
bı (7/185) 338 

— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, felaketzede Vatftolu '20 •çocuğıı da 
barındıran Salkaıtya ÇVacullL Yuvasına, bir 
Tüt'kçc öğretmeni verilmesi konusunda ne 
düşiraüldıüğürto dair <Millî Eğitim Balka
nından yazılı sorusu (7/858) 457 

— Sivas Milletvekili Ghya&ot'tin Du-
man'ın, Personel Kamımı kadro çizelıge-
sİndeıki Teknikerlere verilen yerin, Yapı 
Kalfa Ofkulu mezunlarına da itafcbik edi-
lîp edilmiyeceğine dair Millî Eğitim Baka
nından sorusuna Daviat Halkanı Cihat Bil-
ıgehan'ın yazılı ecvalbı. (7/125) 488 

— Yozgat Milletvekili Nuri fKuda-
manoğlu'nun, "deprem dolayısiyle Ikimısesiz 
ve malî imkânısuzlık içinde 'kalan öğrenci
lerin parasız yatılı olaralk okuıturmalarınm 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
ve Millî Eğitim Balkanı Oıflıaıı Deıngiz'in 
yazılı ecvalbı (7/223) 47,602 

— Yoagait Milletveıkili Yusuf Ziya 
Bahadınlı'mn ll'k "öğretmen okullarında 
beliğe alan öğrenciler için 'bir beLge sınavı 
d%ÜTiülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in ya
zılı cevabı (7/191) 340 

Millî Savunma Bakanından 

— Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
orduya dağıtılan broşürün tam metninin 
ne olduğuna ve kim tarafından yazddığına 
dair Millî Savunma Bakanından yazılı so
rusu (7/215) 47 

— Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
Oran'm, Siirt'te bir eğitim tugayı teşkili
nin düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
Önergesi ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/169) . 336:337 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinei'nin, Ahmet Andiçen Kanser Hasta
nesinin ne zaman ve nasıl kurulduğuna dair 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı 
sorusu (7/267) 500 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Şile ilçesi Hükümet tabibinin 
çalışma saatlerinde vazifesine muntazam 
olarak devam edip etmediğine dair sorusu 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu'nun yazılı cevabı (7/231) 47:48, 

602:603 
— Muş Milletvekili Nermin Nefçi'nin, 

Irak'ın çeşitli illerinde görülen kolera hasta
lığının yurdumuza sirayetini önlemek için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından yazılı sorusu 
(7/214) 46:47,338:339 

— Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş ilindeki sağlık sosyalizasyon hizmet
lerinin yürütülebilmesi için gerekli olan 
sağlık personelinin temini hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Edip Somunoğlu'
nun yazılı cevabı (7/186) 338:339 

Sanayi Bakanından 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Kütahya'da mevcut Azot Sanayii T. A. JŞ. 
tesislerinin tevsii ihalesinde cereyan eden 
muamelelerin tahkik konusu yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair Sanayi Baka
nından yazılı sorusu (7/255) 390 

— tçel Milletvekili Kemal Atanıan'ın, 
Türkiye'de resmî ve Özel sektöre ait sanayi 
müesseselerinin sudkostik ihtiyaçlarının ne 
suretle temin edildiğine dair Sanayi Baka
nından yazılı sorusu (7/256) 390 

— İstanbul Milletvekili Rcs.it Ülker'in, 
İstanbul'un Şile ilçesinde bir çimento fabri
kası kurulmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Sanayi Bakanından yazılı so
rusu (7/226) 47 

— Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit körfezinin, bâzı sanayi tesis
lerinden dökülen akıntılardan kurtarılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından yazılı sorusu (7/216) 47 

— Siirt Milletvekili Hüseyin Hüsnü 
Oran'm, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen çimento fabrikalarından bi
rinin Siirt'te yapılmasının düşünülüp düşii-

Soyftt 
nülmediğine dair sorusuna Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut'un yazüı cevabı (7/171) 491:492 

— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat Durağan ilçelerinde yarı 
mamul kâğıt hamuru yapacak bir fabrika ile 
Gerze ilçesinde bir Çimento Fabrikası ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Sanayi Bakanından yazılı sorusu 
(7/219) 47 

TarımBakanrndan 

— Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'-
un, Turhal eker Fabrikasının, pancar yıka
ma havuzundan, Yegilırmak havzasına dö
külen sularla sulanan bağ ve bahçelerin ha-
rabolduğu iddialarının doğru olup olmadı
ğına dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(7/262) 457 

— Erzurum Milletvekili Nihat I>ilerin; 
Erzurum'un Hınıs ilçesinde zelzeleden hasar 
görmüş vatandaşlara, evlerini tamir etme
leri için, ne miktar kereste tahsisi yapıldığı
na dair sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın yazılı cevabı (7/199) 494:495 

— Kars Milletvekili Muzaffer Şâmiloğ-
lu'nun, Kars ili ve ilçelerinde, hayvan ye
mine şimdiden duyulan ihtiyaç karşısında 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu 
ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm yazılı 
cevabı (7/245) 83,603 

— Konya Milletvekili Nazif Kurucu-' 
nun, Akşehir'in Tuzlukçu kasabası ve civa
rındaki köylerde Pancar Şirketi tarafından 
ekilen ve köylüyü borçlandırmak suretiyle 
verilen tohumluk buğdayın hastalıklı ve işe 
yaramaz olduğu tesbit edildiğine göre me
sulleri hakkında ne gibi bir işlem yapıldığı
na dair Tarım Bakanından yazılı sorusu 
(7/266) ' 500 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
ormanla ilgisi olmıyan arazilerin sahiplerine 
iadesi için 1966 İlkbaharından itibaren baş
lanılacak olan çalışmaların ne sebeple gecik
miş olduğuna dair Tarım Bakanındatn yazılı 
sorusu (7/234) 48 

— Ordu Mill&tveiküli Feridun Cemal 
Erkin'in, orman tahdit işimin biran evvel 
(bîtir-Emıesî hususunda ne gifbi tedbirler 
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alındığına ve özellikle Ordu ilmin, bu 
yıLki çalışma plânına dâhil edilip edilme
diğin* dair sorusuna Tarım Balkanı Bahiri 
Dağdaş'm yazılı cevabı (7/134) 384:336 

Ticaret Bakanından 
— Amasya Mülötîv.ekİM Kâzım Ulusoy'-

un, Şeker Şirketi tarafından 1966 semc-
sin.de dağıtılan biçer - döverlerim Ziraait 
Bankasınca yapılan taksit işlemlerinde 
eşitsizlik yapıldığı iddialarınım doğru olup 
olmadığına dair Ticamt Bakanından ya-
zılı sorusu (7/261) 457 

— Anikara Milletvekili Ahmet Dallir'-
mn, 1962 yılından ©İde kalattı tütün maih-
sulünün ihracına imifcân verilmek üzere! 
lıazırlanan sirkülere göre ne miktar tütün 
satılmış olduğuna dadr Ticaret Bakanından 
yazılı sorusu (7/233) 48 

— Aydın Milletvekilli M. Şülcrıü Koç'un, 
incir ve diğer klâsik kuru yomr^lerimize 
bir tabaın fiyat fcetslbifeirrin düşünülüp dü
şünülmediğime dair sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Ticaret Bakamı Vdkiliı Oihat BÜıge-
han'm yazılı cevabı (7/136) 429 

— Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı 
Konfederasyonu idarecilerinin, genel ku»-
nıll toplantılarımı 6 yıldan beri yapmadan' 
vazife babında bulumımalarıınîn. kanunilara, 
ahlâka ve memlî-eket yararlarına aykurı 
bulunduğunum .kabul «dilip edilmediğine 
dair Ticaret Bakamından .yazılı sorusu 
(7/209) 46 

Sayf« 
— Kars Milletvekili Âdil KurteTim, 

1961 yılında meydana gelem, kuraldık se
bebiyle Kars, Ağırı, Tunceli ve Erzuram 
illerine verilen yemeklik, buğdağ bedeîle-
riniıı affedilmesi konusunda me düşünül
düğüne dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Sadık Tekin Müfitüoğtıı'nun yazılı cevabı 
(7/164) 598:599 

— EocadH1 Milletvekili Süreyya Sofu-
oğlufruıı, izmit körfezinin, bâzı sanayi te
sislerinden dökülen akıntılardan kurtarıl
ması (hususumda me düşünıüldiüğüme dair 
Ticaret Bakanından yazılı sorusu (7/216) 47 

— Manisa Milletvekili- Muammer Er-
ten'im, 19^5 yılı içimde ihracedilen tütün 
miktarına ve dolar alarak ortalama tütün 
ihraç fiyatına dair Ticaret Balkanımdan ya
zdı sorusu (7/260) 457 

— Mus MîHetveifcili Nemıim Neftçi'-
nin, Muş'um Va/rtö ilçesinde zelzeleden 
ağır hasar gören köylülerin, zirai kredi 
taksitHıeriniıı •ertelenmesi ve bunlara yeni-
den kredi veril mesi imıkânîara konusunda 
ne düşümüüdüğöne dair sorumuna Ticaret 
Bakanı Sadık T>elkin Müftüoğlu'ının ya
zılı cevabı (7/184) 493:494 

Ulaştırma Bakanından 

— Sinop Mil'lebveikiK Hilmi tşgüzar'-
m, Malatya'nın Anguvan İlçesinin Hükü
met konağına kavuşması hususumda ne 
düşünüldüğüme dair Ulaştırma Batanın
dan yazılı soru önergesi (7/212) 46 

TASARILAR 

— 6368 sayılı Kanunla onaylaman.; Mil
letlerarası Sağlık Tüzüğümün bâzı bü
kümlerini değiştiren 12 Maryıs 1965 tarühîi 
ek büzüğüm onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkımda (1/260) 2 

— Adkara Üniversîtesi 1966 yılı Bütçe 
Kanunuma hoğlı cetveMerde değişiklik 
yapılması hakkımda (1/292) 558 

— Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/278) 245 

— Beden Terîbiy«si Genel MüdürîüğHi 
1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetve
linde değişiklik yapılması hakkında 
(1/2KI) 390 

—. Beden Terbiyesi Geme! Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe kannmu tasarısı (1/279) 245 

— 1966 Kafkmma İstikrası hakkında 
kamum tasarısı (1/253) 558,637:645,649:65.2, 

657,702:705 
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— 1966 yılı Butiğe KanuniMia bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı ha&kında (1/367) 41 

— 1966 yılı Bütçe Kanumına bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması haikOtında 
(1/267) '608 

(1/272) 239,608 
— 1967 yılı (bütçe kanunu ;tasansı 

(1/277) 245 
— 1861 sayılı Jandarma Efradı Ka

nununun 2 nei maddesinin değiştirilım'csine 
dair (1/177) 623 

— 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve ihti
yat Askerî Memurları Kanununun 14 ncüi 
maddesinin değistirİlımesİ (hakkında (1/77) 20!) 

— 1076 sayılı Yedeksuibay ve Askerî 
Memurlar Kanununun 3 neü maddesinin1 

değiştiril meşine ve bu 'kanuna geçici mad
deler ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna (geçi
ci (bir madde ilâve edilmesi hakkında 
(1/295) 607 

— Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve? 
görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 4 neü maddesinin (D) fı-krasnım de
ğiştirilmesi ve 'bu 'kanuna yeni ımaScTcler 
eklenmesi hakkında (1/128) 645:648 

— Deniz İş kanunu tasarısı (1/233) 347 
— Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğü 1967 yılı ibütçe kanunu 
tasamı (1/280) 245 

— Devlet Malzeme Ofisi kuruluş 'kanu
nu tasarısı (1/271)) 159 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne 'dair olan 3656 sayılı Kanuna 
hağh (1) sayılı e-etvel ile tadil ve eklerinin 
İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklJk ya
pılması (hakkında (1/269) ' 48 

— Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 
1967 yılı bütçe kanunu tasarısı (1/281) 245 

— Devlet Su İşleri ve Karayolları Ge
nel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı «etvellerde değişiklik yapılması' 
hakkında (1/273) 239,608 

— Devlet üretme Çiftlikleri G*nel Mü
dürlüğü 1967 yılı (bütçe .kanunu tasarısı 
(1/282) 245 

— TÜfee Üniversitesi 1967 yılı Ib'ütec ka
nunu tasarısı (ıl/283) 245 

Sayfa 
— Ereğli Kömür havzasındaki ocakla

rın Devletçe işletilmesi 'hakkında 3867 sa
yılı Kanuna ek ibir onadde eklenmesine 
«dair (1/274) 239 

— Gümrük kanunu tasarısı (1/195) 300:301 
— Hudut ve 'Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1967 yılı Mtçe kanunu tasarısı 
(1/284) 245 

— İnsan haklan ve anaıhürriyetlerinî 
(korumaya daîr Avrupa 'Sözleşmesinin 29, 
30 ve 34 neü maddelerini değiştiren 3 nu
maralı protokolün onaylanmasının uygun 
'bulunduğu hakkında (1/296) 607:608 

— İstanbul Teknik Üniversitesi 1967 
yılı 'bütçe kanunu tasarısı (1/286) 245 

— İstanbul Üniversitesi 1967 yılı bütçe1 

'kanunu tasansı (1/285) 245 
— İs kanunu tasarısı (1/232) 290 
— Kanun vo "kararnameler ienlbı olarak 

1960 yıh «onuna kadar Taran Satış Koope
ratifleri Birlikleri nezdinde tekevvün eden 
Hafine alacaklarının terkini hakkında 
(1/270) 159 

— Karayolları Genc'i Müdürlüğü 1967 
yılı bütçe kanunu tasarısı (1/287) 245 

— 45 sayılı Yüksek 'Hakimler Kurulu 
Kanununun 'bâzı maddelerinin fdeğistiril-
mesıtne ve (bâzı fıkralar c'k! emmesin e dair 
1/268) 41,205 

— Konut kanunu tasarısı (1/266) 2 
— Maaş vo ücretlere geçici zam uygu

lanmasına dair a /250) 500.657:691 
— Milletlerarası Adalet Divanı Statü

sünün 36 ntcı maddecinin 2 nci fıkracında 
dernis olunan ve hukukî uyıesm aklıkların 
eö7iüİTnes.i hususunda Divanın yarpn hakkı
nı önceden tanımayı srere'k'tîren İhtiyari 
kavda kaitı'hnami'z hakkındaki 5047 savdı 
Kanunun yeniden uzatılmasına-daîr (1/275) 239 

— Müzeler döner sermayesi kanunu 
tasamı (1/276) 239 

— Nükleer enerji sahasında hukukî me
suliyete dair Sözleşmeyi tadil eden «k pro
tokolün onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında (1/261) 2,608 

— Orman Genel Müdürlüğü 1967 yıh 
Bütçe kanunu tasansı (1/288) 245 

— Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasansı (1/291) 246 
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Sayfa 

— Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla ola
ğanüstü savaş hakkında (1/297) 655 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa hağlı -cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/256) 390 

— Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/289) 2*6 

— Tekel Genel Müdürlüğü döner ser
mayesinin •(•]. 750 000 000) liraya çıkarıl
ması hakkında (1/263) 2 

— Türkiye Cumhuriyeti Hüdıümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
aracında Hava Ulaştırmasına dair 38 Hazi
ran 1%6 tarihli Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında (1/264) 2,ı608 

— Türkiye Cumhuriyeti ile Kolanda 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair '(J/293) 558 

— Türkiye Curmhuriyeti İle Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz; 

Sayfa 
1966 tarihinde istanbul'da imzalanan (İlim 
ve Sanat Münasebetleri Anlaşması) nın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
(1/262) 2 

— Türkiye Elektrik Kurumu kamamı 
tasarısı (1/294) 558 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri tç Hizmet 
Kanununun 34 neü maddesinin (d) bendi
nin değiştirilmesi'hakkında (1/265), 2,623 

— Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu ta&ar&ı (1/234) 205 

— Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasa
m ı (1/205) 300 

— Umumi hayata müessir âfetler düla-
yısiyl'C alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15. 5.1959 •gün ve 7269 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkında (1/231) 246 

— Vakıfla/ Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/290) 246 

TEKLİFLER 

Afyon (Şevki Güler ve 6 arkadaşı) 
~ Afyon iline hağlı -«Bayat» adı ile bir 

ilçe kurulması hakkında (2/384) 558 
Aydın (Reşat Özarda) 
— 6564 sayılı Emniyet Umum Müdür

lüğü kadrosuna dâhil memurlara fa^la me
sai üereti verilmesi hakkındaki Kanunim 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/374) 246 

— 38 saydı Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkın^ 
daki Kanunun yürürlükten kaldırılması 
(hakkında kanun teklifi (2/380) 390 

— Türk Ceza Kanununun 173 aıcü mad
desine bir ifıkra «klenmesi hakkında 

(2/381) 390 
— Uranyum madenleri hakkında 

(2/371) 289 
Baîıikosîr (Adnan Akın) 
— Cumhurbaşkanlığı yapmış ulamların 

ölümü halinde gömülecekleri mahal hali
kında (2/357) ' 2 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyosi (is
kender Cenap Ege) 

— 265 sayılı 'Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Kanununa bağlı 2 sayılı cetvelde deği
şildik yapılması hakkında (2/366) 83 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (Zerin 
Tiizün) ve Tabiî Üye (Mehmet Özgüncş) 

—- Kadın ve erkek meslek öğretmen okul
ları açılması hakkında (2/369) 83 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ (Celâl Er-
tuğ) 

—- Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık per
sonelinin ödenekleri hakkında kanun tekli
fi (2/SS5) 558 

Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
(Ömer Ucuzal ve G arkadaşı) 

— Geee öğretimi yapan İktisadi ve Tica
ri tümler Akademileri öğretim üyeleri ile 
öğretim yardımcılarına ve diğer personeli
ne ek üeret verilmesine dair (2/368) 83 

Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi (En
ver Bahadırlı ve iki arkadaşı) 

— İstiklâl Savaşı mücahitlerinden Ce-
mil CemalgiPc vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında (2/364) 53 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi (Si-
fat öztürkçlne) 

— 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadroları ile bu kanuna ek 7101 cayjlı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Tıp, Hu
kuk, Edebiyat, Fen ve İktisat) FaküUo.ii 
ile 12 . 4 . 1962 tarih 43 sayılı Diş Hekimli
ği Fakültesi kuruluş kadro Kanununun 1 
sayılı cetvelinde dcğ'ışjklik yapılması hak
kında (2/303) 48:40 

— Devlet mühendislik ve mimarlık aka
demileri kanunu teklifi (2/361) 2 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si (Ahmet Nusrct Tuna) 

— Ahmedoğlu Muşta Ea Arpacı'ya vata
ni hizmet tertibinden aylık bağlanması hali
kında (2/387) 558 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi (Mu
ammer Obuz) 

— Mal bildirimi verilmesi hakkındaki 
kanun teklifi (2/388) 558 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Kad
ri Kaplan) 

— Devlot Memurları Yatırım Kurumu 
(D. M: Y. K.) hakkında. (2/392) (155 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Kad
ri Kaplan ve dört arkadaşı) 

— 97 sayılı Kanunla değiştirgen 1İI7G 
Bayılı Kanunun 3 neü maddesine 5 r.c: fık
ra eklenmesine dair ek kanun teklifi (2/2) 353:300 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi (Meh
met özgürtc§) 

— 3656 sayılı Devlet Memurları Aylık
larının Tevhit ve Teadülüne dair Kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında 
(2/391) GOü 

— 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
nun 86 sayılı Kanunla değiştirilen 2 ve 
3 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (2/393) 655 

Çankırı (Mehmet AH Arsan) 
— 1580 sayılı Belediyeler Kanununun 

108 nei maddesine fıkra eklenmesine dair 
(2/358) 2 

Çorum (Hasan Lâtif Sarvjüce) ile Si
nop (Hilmi İşgüzar) 

— 27 . 2 . 1961 tarihinden Önce 42 sayı-
k- Kanuna göre emekliye sevk edilen subay 

Sayfa 
ve askerî memurlardan memuriyete giren
lerin aylık derecelerinin tesbiti hakkında 
(2/376) 290 

Erzurum (Adnan Şcnyurt) ve Cumhu
riyet Senatosu Kars Üyesi (Mehmet IJa-
zer) 

—- 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağ
rı illerinde muhtaç durumda olan halka da
ğıtılan buğday bedellerinin terkini haklım
da (2/367) 83 

Erzurum (Gıyasettin Karaca) 
— Hınıs - Varto ve Karlıova ilçelerisin 

yeniden kurulması hakkında (2/359) 2 
Giresun (ibrahim Etem Kıhçoğlu ve 

31 arkadaşı) 
— Devlet Memurları Aylıklarının Tev

hit ve Teadülüne dair olan 3G55 sayılı Ka
nuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında 
kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle gö-
rü'iülmsdİno dair önergesi (2/244) 391 

İsparta (Ali îh&an Balan ve 3 arkadaşı) 

—• Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Teşkilatında, çalışmakta olup hususiyet aıv. 
eden yer ve hizmetlerde görevlendirilen sağ
lık personeline ödenek verilmesini Öngören 
14 . 5 . 11)64 tarihli 472 sa.nh Kanuna bir 
madde eklenmesine dair (Ü/3S6) 558 

istanbul (Kaya Özdernir ve 3 arkadan) 
— Teknikerlerin meslekî formasyon gö

rev, yetki ve unvanları hakkında Kanun 
(2/378) 347 

Kocaeli (Sedat Akay) 

— Orman Genel Müdürlüğü Tejk'ılât Ka
nununa ek 3904 sayılı Kanunun 8 nei mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair (2/389) 655 

Konya (Nasif Kurucu) 
— Evi olmıyan köylü vatandaşlara ev 

yeri verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/365) (Köy İşleri, İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 53 

Kütahya (Ahmet Canbügin ve 9 arkada
şı) 

— 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırıl
mam hakkında (2/383) 457 
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Sayfa 

Manisa (Sami Binieioğln) 
— Polis akademisi kanunu teklifi (2/377) 290 
Manisa (Sami Binicİoğlu) ile Sinop 

(Hilmi İşgüzar) 
— Tütün ve tütün tekeli kanunu teklifi 

(2/362) 2 

Mardin (Rifat Saykal ve 3 arlcadam) 
— 1963 ders yılında harb okulu öğren

cilerinden okuldan ihracoltınanların askerlik 
mükellefiyetlerini düzenliyen kanun tekli
fi (2/212) 353:300 

(MİUet Meclisi İdare Âmirleri) 
— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında (2/375) 246,603 

(2/379) 390,608 

Mus (Kemal Aytaç) 
— Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul 

öğretmenlerinin 'haftalık dem saatleriyle ek 
ders ücretleri hakkında (2/370) 159 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı tezl:erelcvi 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
79 ncu maddesinin (A) 'bendi ile 5457 sayılı 
Kanunla değişik 80 nci maddesinin 4 ncü 
fıkrasındaki yedinci dereceye geçmemiş, olan 
hâkimlerle yardımcılİarı hakkında Memu
rin Kanununa göre işlem yapılmasını ön
gören hükmün Anayasaya aykırı olduğun
dan iptaline dair (3/488) 57 

— 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
6798 sayılı Kanunla değişik 71 nci madde-

Çeşitli işler 

•— Aksaray Azmi Millî T. A. Şirketi
nin 1965 yılı bilançosu kâr ve zarar he
saplarının sunulduğuna dair. (3/463) 3 

— Elefctrik İşleri Etüt idaresinin 10651 

hesap yılına ait faaliyet ve murakıp ra
porlarının sunulduğuna dair. (3/519) 558 

Sayfa 
Nİğdo (Ruhî Soyer) 
— Niğde ili merkez ilçesine bağlı Me-

lendiz, Çiftlik bucağında yeni bir ilçe ku
rulması hakkında (2/382) 390 

Ordu (Ferda Güley) 
— A1İ Osman Çavuş Yavuz'a vatani hiz

met tertibinden aylık bağlanması hakkında 
(2/360) 2 

Trabzon (Ali Rıza Usuııer ve 15 arkadaşı) 
— Ormancılık araştırma enstitüsü kuru

luşu ve görevleri hakkında (2/372) 239 
Trabzon (Ilamdi Orhan-) 
— Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlaviy-

le diğer kanunlarda mevcut aylık ve üc
ret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nei maddesinin ta
diline dair (2/390) 655 

Van (MusUk Görentaş) 
— Alioğlu 1313 doğumlu Kurt Veli 

Kurt'a vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair (2/373) 239 

sıine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 75.1 
tıayılı Kanunun birinci maddesinin Hâkim
lere İlişkin hükmünün iptal edildiğine dair 
(3/510) 351:352 

— İstimlâk Kanununun 27 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 7036 numaralı 
Kanunun Anayasaya aykırı olduğundan ip
taline dair (3/477) 56:57 

— 25 Teşrinievvel 1336 günlü ve 55 sa
yılı Düğünlerde israfa tın men'i hakkındaki 
Kanunun Anayasaya aykırı olduğundan İp
taline karar verildiğine dair (3/468) 33 

— îran ve Pakistan Devlet Başkan
larının daveti üzerine 2 - 12 Ekim 1966 
'tarihleri arasında bu ülkeleri resmen zi
yaret eden Sayın Cumıihurfxı̂ kanımıza: 

Traibzon Milletvekili Osman Turan'ın re
fakat etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair. (3/520) 560:561 

BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ 
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Sayfa 

— Orta - Doğu Tdknik Üniversitesinin 
1965 malî yılı hesap ve işlemlerinin sunul
duğuna dair. (3/456) 3 

— .Sayın Cuımihurtbaşkanmın Tunus'a 
yaıpıacaldarı ziyaret sırasında Kocaeli Mil
letvekili Nihat Erim'in kendilerine refa-
tkat etmesinin uygun .görüldüğünü dair. 
(3/503) 253:254 

— Yüksek Denetleme Kurulunca ha
zırlanan 1965 yılı faaliyet raporlarının' 
gönderildiğine dair. (3/506) 347 

(Geliverme istekleri) 

— Afyon ilinin Sincanlı ilçesi Paşa 
köyünden 166 hanede kayıtıl ı Mcfh-
mıedoğlu -İsmail Kalkan'm ölüm cezasına 
çarptırıQınası haikkındalki dosyanın iade
sine dair. (3/120, 3/473) 43:44 

— 1861 sayi'lı Jandanma Efradı Ka
nununun 2 nei maddesinin dcğiştİrilıme-
sine dair kanun (tasarısının geri verEme* 
sine dair. (3/523) 623 

— Erzurum Milletvekili Cerat önd«r'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı İle ilgili dosyanın iadesi hakkında. 
(3/186, 3/470) 43 

—> ölüm cezasına hfüıküımûü Rütytü Dal 
hakkındaki dâva dosyasının 780 sayılı 
Kanun mırvacehesinde gerekli inceleme
lerde (bulunmak üzere >gerİ istendiğine 
dair. (3/521) 561 

— Türlk Silâhlı Kuvvetleri îçfeizmet 
Kanununun 34 neü maddesinin (D) ben
dinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta
sarısının geri verilmesine dair. (3/524) 623 

— 780 sayılı Af Kanunu dolayısiyle 
adlî mercilerce İncelenmek üzere miilet-
vekillerinin yasama dokunulmazlıklarına 
ait dosyaların <geri istendiğine dair. 
(3/507) 296:300 

— Yiüksek Denetleme Kurulunca ha
zırlanan 1965 yılı faaliyet raporlarının 
gönderildiğine dair. (3/506)- 347 

(ölüm cezaları) 

— Afyon ilinin Sincanlı ilçesi Paşa 
köyünden 166 hanede kayrth Meihmetoğ-

Sayfa 
lu, Gülsiim'den doğma 1 . 1 . 1944 doğum* 
lu İsmail Kalkan'ın Öiüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki dosyanın iadesine 
dair. (3/120, 3/473) 

— Niğde'nin Çiftlik 'bucağı Duvarlı 
köyünden Döndü ve M. Kaya'dan doğma 
1937 doğumlu Er Muzaffer Oullas'ın ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair. (3/457) 3 

(Yasama dokunulmazlıkları) 

— Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'
un yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında. (3/447) 2 

— Adana Milletvekili Turfhan DilligU'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında. (3/480) 53 

— Çanaıbkale MrHe-trvekili Cihad Ba-
ban'ın yasama doiknınu'lmazlığnun dtaldı-
rtlması hakkında. (3/448) 2 

— Giresun MiHebvcıkİli İbrahim Etem 
Kıhçoğlu'nun yasama doıkunıtfmaZİığmm 
kaldırılması hakkında. (3/502) 239 

— İstanbul Milletvekili Ajbdurrahman 
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman 
Y'ükseFin yasama dokunulmazlıklarının 
'kaldırılması hakkında. (3/452) 2 

— IsILatvbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının fealdınlması 
hakkında (3/449) 2 

(3/450) 2 
(3/451) 2 
(3/475) 41 
(3/432) 53 
(3/483) 53 
(3/515) 458 
— İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 

Orlvon'un yasama dokunulmazlığının kal* 
dırılması hakkında (3/513, 3/481) 53 

(3/514) 457,458 
— İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'-

nuıı yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/453) 3 

(3/476) 41 
— Kayseri Milletvekili Mehmet Atesoğ-

Iıı'mın yasama dokunulmazlığı ile ilgili dos
yanın iadesi hakkında (3/278, 3/472) 43 

— Malatya Milleıtvefldlî Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama doıkunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında (3/454) 3 
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Sayfa 

— Manisa Milletvekili Muammer Di-
rik'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında (3/455) 3 

(3/455) 3 
(S/484) £3 
— Nevşehir Milletvekili Selfuhaittln 

Hakkı Msaftoğlu'mm yasama dokunulmaz
lığının 'kaldırılması hakkımla (3/485) 53 

— Sakarya Millctvdkili Hayretin Uy-
sal'ın yasama dokımıılmazlığmm ikaidıvd-
ması 'haifekıada (3/4S6) 53 

— Samsun Milletvekili KAmrcuı Hvli-
yaoğhı'nnn yasama dctkıınuhnazhğımn 
ikakîırılması hakkında (3/4Ö7) 5;' 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Çd'îi'-
ııi.ıı, yasama dokunulmazlığının 'kaUn-d-
ması hakkında (3/516) 458 

— 780 sayılı AE -Kanunu dol ayrdyle 
adlî mercilerce incelenmek üzere mİllet-
vakülerinin yasama dokunulmazlıklarına 
ait d-o«yalarııı Set>l istendiğine dair 
(3/507) 290:300 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
— Açık bulunan Devlet Balkanlısına 

bir atanma yapılmıyarak 'bu Bsikanİ!£ır. 
kaldırılmasımn uygun g">iMİd;Li&'itı? d:ıir 
(3/f>04) ;;'!i) 

— Devlet 'Bakanı Cihat İBüı^rf^urrri, 
Maliye Bakanlığına atanmasının ve Devin!, 
Bakanlığına vekillik etmesinin -Uıŷ un yü
rüklüğüne dair (3/491). 58 

— İran ve Pakistan'ı ziyaret içi a 
yurt dısma çıkan Sayın Cuııihuv'bü'jkaııma 
Cumhuriycit Senatosu Barakam İbra/hini 
Şevki Atasağun'un vekillik ödemeğine 
dair (3/465) 33 

—- Maliye Bakanlığından iatifa cdou 
ihsan öürsan'ın istifasıııııı ıkaıbul cdîMi-
ğine ve yerine Millî Savunma Hakanı Ah
met Topaloğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair (3/474) 33:34 

— Ticaret Baaknlığına Zonguldak Mil
letvekili Sadı'k Tekin M'Lİftüoğlu'uım aban
dığına dair (3/460) 32 

— Ticaret Bakanlığından istifa eden 
Macit Zeren'in istifasının kabul od;!dij:> 
ÎIC ve yerine Devlet Bakam Cihat sBll-

Sayfa 
gvhaıı'nı vekillik otniûsiniıı uysun gC-ıtil-
diiğüııe dair (ü/459) 31:32 

— Tunus'a yapacağı resmî ziyaret d> 
layı-siyls -kendiline Cıınıhıifiyct Sojıaitmıı 
!Uj';.am ibrahim Ştnlki /•.-tn-sağun'utı vekil
lik cdceeğmc dair (3/50-5) 300 

— Vazifeyle yurt dışına gidecek olan 
Millî JSğitim Bakam Orhan Dengiz'ia 
dönüşüne kadar kendisine Devlet Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın vekillik edeceğine da
ir (3/467)' 33 

— Vazifeyle yurt dışma giden Dış
işleri Bakanı İhsan Salbri Çağlayangil'ö 
Jçi'jlcıû Balkanı Faruk Siükan'ın vekillik 
ölmesinin uygun gömüldüğüne dair (3/451) 32 

(3/404) 32:33 
(3/406) 33 
(3/499) 211 
(3/608) 351 
(3/517) 502 
— Vazifeyle yurt dışına giden Maliye 

Bakam İhsan Güraan'a Dovlot Bakanı 
Cilıat Bügöhan'ın vekillik ctmesıinin uy
gun görüldüğüne dair (3/462) 32 

— Vasî'f'C ile yıııi dışına gidecek olan 
Millî Savıııi'ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'-
na, Maliye Bakanı Cihat Bügehan'm, ve-> 
killik etnıoainûn uygun g&riildüğ'ünıe dair 
(3/518) 002:503 

— Vazifeyle yurt dışına giden Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na 
Ulaştırma Bakanı Seyfi ö-afrüıikHin vekil
lik ctmıesimn uygun görüldüğüne dair 
(3/463) 32 

— Vazife ile yurt dışına -giden Turtam 
ve Tanıtıma Bakam Nİhad Kürşad'a Ada
let Bakanı Hasan Dînçer'in vekillik etme
sinin uygun görüldüğüne dair (3/50D) 351 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkereleri 

— Beden TerVıyesi Oenel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetve
linde değişiklik yapılması hakkında ka
mın tasarısı ve Bütçe Kanma Komisyon'U! 
raporuna dair 390 

— Tekel Genel Müdürlüğü 19G6 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasamı 



- 3 7 -
Sui'fa I 

ve Bnbçe Karma Komisyonu raporuna 
dair 390 

— 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
eetvelıloııde değişiklik yapılması hakkın
da kamın tasarısına dair (1/267) (1/272) -608 

— l>evlet Su İşleri ve Karayolları Ge
nel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısına dair 
(1/273) 008 

Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri 

— Bir toplantı yılında iki aydan çotk 
•izin alan İzmir Milletvekili Şevket Ada-< 
lan'a ödeneğinin verilebilmesi için key
fiyetin Genel Kurulun kararına sunul
duğuna. dair (3/501) 212 

— Sayın üyelerden •bâzılarına izin 
dair Başkanlık tezkeresi varil mıesİne 

(3/498) 
(3/500) 
(3/512) 
(3/522) 

123 
211 

362:353 
610 

Millî Savunma Komisyonu Bagkanfcgt 
tezkeresi 

Sayfa 

— Comihuriyet Senatosu Talbiî Üyesi 
Kadri Kaplan ve 4 ankadaşihiri 97 sayıüı 
Kanunla değiştirilen 107:6 sayılı Kanu
nim 3 ıiıeü maddesine 5 nci fıkra aklen-
ımcsine dair ek kanun teklifi ile Mardin 
Milletvekili Eİfaıt Baykal ve 3 arkadaşı
nım, 1963 ders yılında Hart» Okulu Sğrten-
eilcrindcn okuldan ihra&olunanların as-
'korlik roükeU eziyetler ini düzenliyen -ka
nun teklifinin tekrar görüşülmek üzere 
Komisyona havalesine dair (3/511) 353 Î360 

Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 

— Oeza ve Islâh evleriyle is yurtları 
döner sermaye saymanlıklarının genel bi
lançosunun sumüduğuna dair (3/478) 49 

— İstanbul Teknik Üniversitesfinia 
13S4 -bütçe yılı Kesİnbesalbına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/479) 49 

GEÇEN TUTANAK ÖZETLERİ 

1 . 11 . 1966 tarihlî 1 nei Birleşime 
ait tutanak özeti 

2 . 11 . 1966 tarMi 2 nci Birleşime 
ait tutanak öaoti 

4 . 11 . 1966 tarihli 3 neü Birleşime 
ait tutanak özeti 

11 . 11 . 1966 tarihli 4 ncü Birleşime 
ait tutanak özeti . 

14 . 11 . 1966 taırihli 5 nei Birleşime 
ait tutanak Özeti 

16 . 11 . 1966 tarihli 6 ncı Birleşime 
ait tutanak özeti 

18 . 11 . 19G6 tarihli 7 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 

21 . 11 . 1966 tarMi 8 nci Birleşime 
ait tutanak özeti 

28 

9 

9 

9 

9 

38: 
41 

46: 
48 

52: 
.53 

82: 
83 

9 122 

9 158: 
159 

9 190: 
191 

23 . 11 . 1966 tarihli 9 ncu Birleşime 
ait tutanak özeti 

25 . 11 . 1966 ,tariıhli 10 mcu Birleşime 
ait tutanak Özeti 

28 . 11 . 1966 tarihli 11 .nei Birleşime! 
ait tutana'k özeti 

30 , 11 . 1966 tarifeli 12 nei Birleşime 
ait tutanak özeti 

2 . 12 . 1966 (tarihli 13 ncü Birleşime 
ait tutanak özeti 

5 . 12 . 1966 tarihli 14 neü Birleşime 
ait tutanak özeti 

7 . 12 . 1966 tarMİ 15 otei Birleşime 
ait tutanak Özeti 

9 204: 
205 

9 238: 
239 

9 245 

9 289: 
290 

9 346: 
347 

9 388: 
389 

9 456: 
457 
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9 , 12 . 1966 tarihli 16 neı Birlegime 
.ait tutanak özeti • 9 498: 

•500 

12 . 12 . 1966 .tarihli 17 aıci Biricime 
ait tutanaik özeti 9 557 

14 . 12 . 1966 t a r M i 18 w\ Biıra^îarte 

ait tu/tanaik özeti 
Sayfa 

9 606: 
607 

16 . 12 . 1966 tarihli 19 mu Birleşime 
ait tutanak özeti 9 654: 

655 
19 . 12 . 1966 tarihli 20 nci Birleşim* 

ait tutanak özeti 10 3 

YOKLAMA 

Sayfa 
41,49,54,122,160,191,205,246,291,348,458, 

i500,558,608;656 

DÜZELT1ŞLER 

50,122 



SÖZ ALANLAR 

Sayfa 
Yağar Akal (Samsun) • Parti grupla

rının MüJet 'Meclisi toplantıları İle ilgili 
önergesi münasebetiyle 622 

Erol Yılmaz Akçal (Bize) - 1966 Kal
kınma İstikrazı hakkındaki -kanun taısaraı 
münasebetiyle 642 :643 

— Usul kakkmkla 3G4 

Abdülbâri Akdoğan (Ağrı) • Karade
niz bakır cevherine 'düşünülen "projenin ya
pım ve kontrolünün -bir Amerika finma-
sına verilmesi ve hisse senetlerinin Özel 
teşeSMbüse dağıtılmak istenmesi seibdbiyle 
Hükümet ha'kkmda sgertsoru açılmasına 
dair önerge münasebetiyle 165:170 

— Yeterlik önergesine karşı 365:3G6 
— Yurdumuzda çıkan çeşitli kömür

lerin kalite ve satış yönünden smıfkriclı-
rıîması, îçlctibnclerİ ve nakliyelerinin iyi 
organize edilmesi gerektiği konuşumla 348:349 

İsmail Hakla Akdoğan (Yozgat) - An
kara Milletvekili Osman Rölükibaşı'nm ve 
•kendisinin geçen (birleşimle ilgili Mv husus 
'hakkında söz istemesi münaıselbetiyle 205:206 

— Ankara Milletvekili Osman Bölük-
•başı'nm, Meclis görüşmelerine »İt tuta
nakların taüıritf olunduğu yolundaki iddia 
münasribetiylc yönetilen tahkikat ve sonu
cu ile ilgili Başkanlık Divanı karan mü
nasebetiyle 190 

— Millet Meclîsi tutanaklarında ve 
bantlarnlla sahtecilik yapıldığına dair, 
Arikara Milletvekili Cfeman Bölükbası ta-
rafınldan ortaya atılan ve Millet Partisi 
hükmî şahsiyetinin de 'katıldığı iddia 
ve isnatların tahkiki için hir Meclis Araş
tırması Komisyonu teşkili. hakkında ken-di 
önergesi *münatsel>etiyle 525:526 

— l^btroi konusunda kurulacak Araş
tırana Komisyonuna fher partiden eşit sayı
da üye katılması, Araştırma Komisyo
nunun Meclisi» temsilcisi Ibulunan siyasî 

Sayfa 
partilerden üye katılacak şekilde 'teşkili, 
Petrol konusundaki Araştırma Komisyo
nunun 17 üyelden kurulması, teklifleri mü
nasebetiyle 367 ;368 

Şükrü Akkan (İzmir) - Diyarbakır Mil-
letvtfkili Reeai îskenderoğlu'nun, Toprak-
srz "köylüye Hazinece tevzi edilen veya 
edilecek olan arazilerin bedava dağıtılma
sı, 'küçük çiftçilerin tohumluktan olan 
borçlarının affedilmesi ve tasarruf bono
larının kaldırılması konularında Ibir genel 
görüşme açılmasına dair önerge müna
sebetiyle 182 

Mehmet Altmsoy (Niğde) - Suriye Hü
kümetinin Türk vatandaşlarının Suriye'de 
hulunan menkul ve gayrimenkulleri üze
rindeki 'haklarını kaldıran tasarruflarına, 
buna karşı alınması gerekli tedbirlere tiair 
demeci 463:464 

— Usul hakkında 416,418,419,420,421,463, 
464 

tsmaü Arar (Kocaeli) - Yozgat Millet
vekili İsmail Akdbğan'm, 27 . 2 . 1966 
tarihli Meclis tutanağında tafhrifat yapıl
dığı iddiasına dair Anayasanın 88 ncî mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması Ko
misyonu teşkili hakkında önergesi nvüna-
sdbetîyl.G 630:634 

Sadun Aren (İstanbul) • Maaş ve üc
retlere geçici zam uygulanmasına dair 
kanun tasarısı ve Geçici Komisyon rapo
ra münasebetiyle 681:682 

Mehmet Ali Arsan (Çankırı) - Alman
ya, Holânda ve Belçikaldaki işçi vatandaş
ların uğradıkları "kotSi muamelelere karşı 
tiedlbir alınmasına ve yabancı bankalar
da bulunan 600 milyon Markın transferi
nin sağlanmasına dair 291:292 

Hüsamettin Atabeyli (Erainean) - Baş
kanlık Divanının, Genel Kurul toplantı-
larını saat 14,30 da başlatarak İsım oku-
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mıafc suretiyle yoklama yapılmasına ve hu-
lunmıyan üyeler iğin alınması gereken ted
birlere dair kararı münasebetiyle 50G ;504 

— Niğde (Milletvekili Mehmet Altm-
sny'ıın, dînî duyguların ve konuların istis
mar edildiği Mdlasiylc Hükü'met hakkında 
bîr gensoru açûmasına dair önergesi mü-
nasabetiyle 396:3!)7 

Hüseyin Ataman (istanbul) • Başkan
lık Dîvanı seçimi münasebetiyle 17 

— Üçüncü Orduya bağlı 51 ııci Tümen 
247 ııci Piyade Alayı Karargâh Bölüğü ko
ğuşunda meydana geîcıı ve 65 erimizin §c-
hidolması İle neticelenen yangın olayı do-
layısiyle üzüntü ve başsağlığı dileklerini 
bildiren önergeler ve demeçler münasebet 
tiyle 459 

Sayfa 
Sabit Osman Avcı (Köy işleri Bakanı) -

Diyarbakır Milletvekili Itocai tskenderoğ-
lu'nun, Topraksız köylüye Hazinece tevzi' 
edilen veya edilecek olan arazilerin bedava 
dağıtılması, küçük çiftçilerin tohumluktan 
olan borçlarının affedilmesi ve tasarruf 
bonolarının kaldırılması konularında bir 
gonel görüşme açılmasına dair önerge mü
nasebetiyle 186 

Eaif Aybar (Ordu) - Usul hakkında 418 
Kemal Aytaç (Muş) - Erzurum. Millet

vekili Nihat Diler ve, 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara

ca ve iki arkadaşının, deprem bölgesinde 
yapılan iş ve hizmetlerle bu bölgedeki ge
nel durum hakkında bilgi edinilmek üzere 
Meclis araştırmasına dair önergeleri 'müna
sebetiyle 150 

B 
Kemal Bagoıoğlu (Ankara) • Başkanlık 

Divanı seçimi münasebetiyle 8:12 
Hüseyin Balan (Ankara) - Ağrı Millet

vekili Abdülbaıi Akdoğan'ın, Karadeniz 
bakır cevherine düşünülen projenin yapım 
ve kontrolün im bir Amerikan firmasına 
verilmesi ve hisse senetlerinin özel teşeb
büse dağıtılmak istenmesi sebebiyle Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair 
önerge münasebetiyle 170:171 

Halil BaUas (Urfa) - Kaçakçılığa mâni 
olmak üzere Güney sınırlarımızda yapılan 
istimlâkin faydasızlığı ve Hazîneye yük 
teşkil ettiği ve Seyhan Barajından Gazİan-
tep'e çekilecek elktfik hattının Urfa'ya ka
dar uzatılması gerektiği konularında de
meci 560 

Rifat Baykal (Mardin) - Kendisine ve
rilen ihtar cezası münasebetiyle 386 

Sami Binicioğlu (Manisa) - Ego pamuk 
nıüstahsilinin üretim ve satış meseleleri için 
Hükümetçe âcil tedbirler alınması gerek
tiği hakkında demeci 84 -S." 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in 
ve 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve iki arkadaşının, deprem bölgesinde 
yapılan iş. ve hizmetlerle bu bölgedeki ge

nel durum hakkında bilgi edinilmek üzere 
Meclis araştırmasına dair Önergeleri müna
sebetiyle 106:107 

— Memleketimizde imal edilebildikleri 
halde servet transferi ve bedelsiz ithalât 
yollariyle yurda giren malların ve çeşitli 
yerlerde açılmış bulunan Amerikan pazar
larının yurt ekonomisine yaptığı kötü •etki* 
ler münasebetiyle 248:249 

Ferruh Bozbeyli (Başkan) . Ankara 
Milletvekili Osman Bölü'kbaşı'nın Meclis 
görüşmelerine ait tutanakların tahrif olun
duğu yolundaki iddiası münasebetiyle yü
rütülen tahkikat ve sonucu ile ilgili Baş-* 
kanlık Divanı karan münasebtiyle 199 

— İkinci Toplantı yılında Yüksek Mec
lisçe karara bağlanması gereken kanunlar 
ile Cumhurbaşkanlığınca tekrar müzake
resi istenen kanunlar münasebetiyle 3 

Mahmut Bozdoğan (Adana) - Çukur
ova ve memleketin bâzı yerlerinde g-örülen 
kızamık hastalığı dolayısiyle gerekli ted
birlerin alınması ve halkın hastalıklara 
karşı uyandırılmağı frıısusunda demeci 360 

Osman Bölükbaşı (Ankara) - Geçen Bir
leşimle ilgili bîr husus 'hakkında 206 

— Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik yapıldığına dair id-
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diası ve bu konuda bir Meclis araştırması 
komisyonu teşkili baklandaki Önerge nıü-

naseoetiyle 
— Yeterlik Önergesi aleyhinde 

Sayfa 
526:540 

635 

Ahmet Çakmak (Bolu) - Üniversiteleri
mizin bütün fakültelerinde ve yüksek okul
larda, normal öğrenim sürelerini doldur
dukları halde mezun olamamış kaç öğrenci 
'bulunduğuna dair sorusu münasebetiyle 268:269 

gadrettin Çanga (Bursa) - Bedelsiz it
halât, servet ve muhacir transferleri yolla
rından istifade olunarak ve hattâ kaçak 
olarak yurda sokulan sanayi mamulleri
nin «Amerikan Pazarı» denilen yerlerde 
satılmasını yasaklanmış olup olmadığına 
dair sorusu münasebetiyle 273,275 

— Bıırsa'nın Gemlik kazasının Fevzİye 
köyünün, heyelan yüzünden bir başka yere 
naklinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu münasebetiyle 276 

— Eskişehir - Bursa, Bursa - Balıkesir 
yol güzergâhının, bugünkü trafik düzenine 
uygun bir şekilde değiştirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediği hakkında Bayındırlık 
Bakanı Etem Erdinç'in sözlü cevabı müna
sebetiyle 277:278 

Fethi ÇelŞrfcaş (Burdur) -1966 Kalkın
ma istikrazı hakkındaki kanun tasarısı mü
nasebetiyle 640 ;641 

— Çalıgma Bakanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 neü 

maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi 
•hakkındaki kanun tasansı münasebetiyle 646: 

647 
— Fakülte ve yüksek okulların yönet

melik ve müfredat programlarında tadilât 
yapmak suretiyle lise mezunlarının serbest
çe ve diledikleri öğrenim kurumlarına de
vam imkânlarının sağlanıp sağîanamıya-
eağma dair sorusuna Mîllî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in sözlü cevabı münasebe
tiyle 262:264 

Ali îhsan Çelikkan (Gümüşane) - Ağrı 
Milletvekili Abdülbân Akdoğan'm, Kara
deniz bakır cevherine düşünülen projenin 
yapım ve kontrolünün -T>İr Amerikan firma
sına verilmesi ve hisse senetlerinin özel te
şebbüse dağıtılmak istenmesi sebebiyle Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair 
•önerge münasebetiyle 178:179 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
Anayasamızın kabul ettiği temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılmasında ve ödevlerin 
yerine getirilmesinde, kanunların uygulan
masında Hükümetçe izlenen politika üze
rinde Anayasanın 88 nci maddesi gerekince 
bîr genel görüşme açılmasına dair Önergesi 
münasebetiyle 474:479 

Bahri Dağdag (Tarım Bakam) - Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener'in, Süt Ku
rumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe ka
dar ne miktar sütü işliyerçk kıymetlendir
miş olduğuna dair sorusu münasebetiyle 426, 

428 

Orhan Dengiz (Millî Eğitim Bakanı) -
Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
üniversitelerimizin bütün fakültelerinde 
ve yüksek okullarda, normal öğrenim sü
relerini doldurdukları halde mezun ola
mamış kaç öğrenci bulunduğuna dair so
rusu münasebetiyle 264:268 

— Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, fakülte ve yüksek okulların yönet
melik ve müfredat programlarında tadi
lât yapmak suretiyle lise mezunlarının 
serbestçe ve diledikleri yüksek öğrenim 
kurumlarına devam imkânlarının sağlanıp 
sağlanmıyacağma dair sorusuna sözlü ce
vabı 261 

— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da 
üniversiteye ve yüksek okullara giremi-
yenlerin durumları nazara alınarak ne gi
bi tedbirler düşünüldüğüne dair sorusu 
münasebetiyle 255:257,259:260 



—*2„ 
Sayfa 

— Sivas Milletvekili Gıyasettîn Du-
man'ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 
1966 bütçe yılı içinde, kaç okul yapılaca
ğına dair sözlü cevabı 574 

— Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'
in, Tekniker Okulu öğrencilerinin 7 - 8 
aydır yaptıkları boykot ve gösteri yürü
yüşlerinin haklı sebeplere dayandığını bil
diren demecine cevabı 210:211 

İbrahim Deriner (Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı) - Ağrı Milletvekili Abdül-
bâri Akdoğan'in, Karadeniz bakır cevhe
rine düşünülen projenin yapım ve kont
rolünün bir Amerikan firmasına verilmesi 
ve hisse senetlerinin özel teşebbüse dağı
tılmak istenmesi sebebiyle Hükümet hak
kında gensoru 'açılmasına dair önergesi 
münasebetiyle, 179 

— Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Menderes havzasının nehir taşkın
larından korunması için ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair sorusuna sözlü ceva
bı 569 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Aksaray ilçesinden geçen su kanalının iki 
tarafına inşa edilecek scdlcrin senesi için
de yapılmamış olması sebebine dair soru
suna sözlü cevabı 575:576 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in Niğ
de şehri içinden geçmekte bulunan Ta
bakhane deresinin ıslâhı iğinin, senesi içe
risinde yapılmaması sebebine dair sorusu
na sözlü cevabı 578 

Nihat Diler (Erzurum) - Deprem böl
gesinde yapılan iş ve hizmetlerle bu böl
gedeki genel durum hakkında bilgi edi
nilmek üzere Meclis araştırmasına dair 
önergeler münasebetiyle 89:93 

I 
Osman Zeki Efeoğlu (tzmir) - 12 Ka

sım Cumartesi günü Amerika aleyhinde 
yapılan gösteriler ve sosyalizm perdesi al
tında yürütülen komünizm propagandası 
konulu demeci. 85 :8G 

Cengiz Ekinci (Kars) - Başkanlık Di
vanının, Grenel Kurul toplantılarını saat 
14.30 da baslıyarak isim okumak sure-

Sayfa 
— Erzurum'un, kaza ve köylerinde, 

1959 senesinde vukubulan zelzeleden ev
leri zarar gören vatandaşlara yardım 
faslından biır ödenek ayrılıp ayrılmadığı
na dair sorusuna İmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşcoğlu'ııım sözlü cevabı 
münasebetiyle 284:285 

— Erzurum'un Tekman kazasında bu
lunan Jlamzan ve Mcman kaplıcalarının 
turistik ehemıniyctinin tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Turizm ve Tanıtma ile 
İmar ve İskân Bakanı Haldim Mentescoğ-
lu'nun sözlü cevabı münasebetiyle 282 

Hasan Dinçer (Adalet Bakanı ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakan vekili) - Sivas Mil
letvekilli Gıyascttin Duman'uı, Sivas ilinin 
turizm bölgeleri içerisine alınmış olup ol
madığına dair sorusuna sözlü cevabı 573 

Giyasettin Duman (Sivas) - Petrol Ka
nununun tatbik edilmemesinin doğurduğu 
sıkıntılara, dul, yetim, yaşlı ve sakat va
tandaşların yaşayabilmeleri için alınması 
gerekli tedbirlere dam* demeci 349-350 

— Sİvas ili merkez ve ilçe köylerinde, 
1966 bütçe yılı içinde kaç okul yapılaca
ğına dair sorusuna, Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dcngİz'hı sözlü cevabı münasebe
tiyle 575 

—• Sivas ilinin turizm bölgeleri içeri
sine alınmış olup olmadığına, dair sorusu
na Adalet Bakanı Hasan Dinçer ve Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nilıad Kürşad'm sözlü 
cevapları münasebetiyle 573:574 

— Sivas ili YC ilçeleri dâhilinde, 1965 
malî yılı içinde kaç. aded köprü yapıldı
ğına ve 1966 yılında kaç köprü daha yapıla
cağına dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı 
Etem Erdinç'in sözlü cevabı münasebe
tiyle 571:572,573 

tiyle yoklama yaplımasına ve laıluııııııyan 
üyeler için alnını ası göre İten tedbirlere 
dair karan münasebetiyle, 509 

— 27 . 2 . 19G0 tarihli Meclis tutana
ğında tahrifat yapıldığı iddiasına dait* 
Anayasanın 88 nei maddesi gere^iııee bîr 
Meclis Aaraştırma komisyonu teşkili hak
kındaki önergeler münasebetiyle. 623:624 
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Tank Ziya Ekinci (Diyarbakır) -
Başkanlık Divanı seçimi münasebe
tiyle. 12 ;26 

— 196G Kalkınma İstikrazı hakkındaki 
kanun tasarısı münasebetiyle, 640:611 

— Çermik ilçesindeki kaplıcada mo
dern bir otel ve işletme tesisinin yaptı
rılmış olmadığına dair sorusu Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakam Edip Somun-
oğlu'nun sözlü eevabı münasebetiyle. 593:595 

— 27 . 2 . 19G13 tarihli Meclis tutana
ğında tahrifat yapıldığı iddiasına dair 
Anayasanın 88 nci maddesi goroğiııco 
'bîr Meclis Araştırma komisyonu teşkili 
hakkındaki önergeleri münasebetiyle, 630 

— Deprem bölgesinde yapılan iş. ve 
hizmetlerle bu bölgedeki genel durum 
halikında bilgi edinilmek üzere Meclis 
Araştırmasına dair önergeler münasebe
tiyle. 105:106 

Süleyman Arif Emre (Adıyaman) -
Adıyaman Tekstil Fabrikasının montaj iği
nin hangi safhada olduğuna dair soru
suna Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un 
sözlü eevabı münasebetiyle. 5G6 

Ali Naili Erdem (Çalışma Bakanı) -
Çankırı Mi'Icltvckili Mehmet Ali Arsan'-
ın, Almanya, Ifolâuda ve Bclçika'daki isçi 
vatandaşların uğradıkları kötü muame
lelere karşı tedbir alınmasına ve yabancı 
bankalarda bulunan 6€0 milyon markın 
transferinin sağlanmasına dair demecine 
cevabı. 292:2Î)4 

Mcmduh Erdemir (Kırşehir) - An
kara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın 
Meeüs görüşmelerine ait tutanakların 
tahrif olunduğa yolundaki iddia müna
sebetiyle yürütülen tahkikat ve sonucu ile 
ilgili Başkanlık Divanı karan münase
betiyle. 195:198 

— Diyarbakır Milletvekili Recai Is-
kerderoğlu'nun, topraksız köylüye Hazi
nece tevzi edilen veya edilecek olan ara
zilerin bedava dağıtılması, küçük çiftçi
lerin tohumluktan olan borçlarının af
fedilmesi ve tasarruf bonolarının kaldı
rılması konularında bir genel görüşme 
açılmasına dair Önerge münceebetiyie. .181 

Sayfa 
— Dördüncü Koalisoyn zamanında 

bâzı milletvekillerircân türlü çıkar sağla
dıkları, karşılıksız krediler elde ettikleri 
hakkındaki neşriyatın doğru olup olma
dığına dair sorusuna Devlet Bakam Refet 
Sczgiıı'in sözlü cevabı münasebetiyle. 5G7:5<jS 

— Kendisine verilen takbih eczası mü
nasebetiyle. 635:037 

— Parti gruplarının Millet Meclisi 
toplantıları ile ilgili önergesi münase
betiyle. 615:616 

Ethem Erdinç (BayındııÜık Bakanı) -
Bursa Milletvekili Sadrettiu Oaııga'nm, 
Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine 
uygun bir şekilde değiştirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
cevabı münasebetiyle. 277 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, 
Niğde öğretmen Okulu binasının inşası
na, senesi içinde boşaltıl m ama sı sebebine 
dair sorusuna sözlü eevabı. 271:272 

— Sivas Milletvekili Gıyasettin Pıı-
man'ın, Sivas il ve ilçeleri dnV'l inde, 1965 
malî yılı içinde kaç aded köprü yapıldı
ğına ve 1966 yılında kaç. köprü daha ya
pılacağına dair sorusuna sözlü cevabı. 570: 

571,572 
Mesut Erez (Kütahya) • 1906 Kalkın

ma istikrazı hakkındaki kamın tasarısı 
münasebetiyle. 63D :GiÜ 

— Maaş ve ücretlere geçici zarıı uy
gulanmasına dair kanun tasarısı nıüııa-
sebetyile. 087:689,(500 

Nihat Erim (Kocaeli) - Kıbrıs konu
sundaki, son gelişmeler ve Kıbrıs Hükü
metinin Çekoslovakya'dan silâh Kokması 
üzerine Hükümetimizce alman tedbirler 
hakkında Yüce Meclise bilgi verilmesine 
dair demeci. "559 -560 

—Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte 
yaptıkları Tunus seyahatinden edindiği 
intihalara, Tunus halkının Türkiye'ye 
karşı gösterdi-ği büyük sevgi ve kardeş
liğe ve iki mîllet arasındaki tarihî bağ
lara dair demeci. 391:392 

Mehmet Ersoy (Kütahya) - 27 . 2 .1060 
tarihli Meclis tutanağında tahrifat ya
pıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 nci 
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maddesi gereğince bir Meclis Araştırma komis
yonu tegkili münasebetiyle. 624:629 

îlhami Ertem (Edirne) • Diyarbakır 
Milletvekili Rceai îskenderoğlu'nun, top
raksız köylüye Hazinece tevzi edilen 
veya -edilecek olan arazilerin bedava da
ğıtılması, küçük çiftçilerin tohumluk
tan olan borçlarının affedilmesi ve tasar
ruf bonolarının kaldırılması konularında 
bir genel görü§me açılmasına dair önerge, . 

münasebetiyle. 
Sayfa 

184:187 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uy
gulanmasına dair kanun tasarısı müna
sebetiyle. 678 :Ö80 

Kenan Esengin (Zonguldak) - Doğu
daki şakilere dair Hürriyet Gazetesinde 
çıkan resim ve yazılara dokunan ve 
asayiş konusunda tedbirler alınarak şa
kilerin yok edilmesi hakkında demeci mü
nasebetiyle. 393:394 

Sayfa 
Turban Feyzioglu (Kayseri) - Başkan

lık Divanı seçimi münasebetiyle. 17:20 

Nazif Giray (Erzincan) - Maaş. ve üc
retlere geçici zam uygulanmasına dair ka
nun tasarısı münasebetiyle 668:070 

Kasım CHSek (Adana) - NATO Par-
lö'manterleri Genel Kurul çalışmaları mü
nasebetiyle demeci 24G :248 

— Deprem bölgesinde yapılan -iş ve 
hizmetlerle bu bölgedeki genel durum hak
kında bilgi edinilmek üzere Meclis aragtır-

111:112 
— Deprem bölgesinde yapılan is ve 

hizmetlerle bu bölgedeki genel durum hak
kında bilgi edinilmek üzere Meclis araştır
masına dair önerge münasebetiyle 112:116,118 

Behîrse Boran (Hatko) (Urfa) - Deprem 
bölgesinde yapılan iş ve hizmetlerle bu 
bölgedeki genel durum hakkında bilgi 
edinilmek üzere Meclis araştırmasına dair 
önerge münasebetiyle 107:111 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'-
m, Anayasamızın kabul ettiği temel haklar 
ve hürriyetlerin kullanılmasında ve ödev
lerin yerme getirilmesinde, kanunların uy
gulanmasında Hükümetçe i:-;Ienerı politika 
üzerinde Annyasaııın SS nei maddesi gere
ğince bir genel görülme açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle, 380 :G85,4G3:471 

— Kendisinin ve Diyarbakır Milletve
kili Tarık Ziya Ekinci'rım, 19 Ağustos 1966 
günü ve onu takibeden günlerde Doğu ille
rinde vukua gelen deprem felâketi münase
betiyle deprem Öncesi dav ı'anifjlar ve dep
remden sonraki plânsız, programsız ve ye
tersiz icraat iddiasiyie Anayasanın $9 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında gen
soru açılmasına dair önerge münasebetiy
le 154:156 

Hilmi İncesulu (Çorum) - Diyarbakır 
Milletvekili Becai Iskenderoğlu'nun, Top
raksız köylüye Hazinece, tevzi edilen veya 

edilecek olan arazilerin bedava dağıtıl
ması, küçük çiftçilerin tohumluktan olan 
borçlarının affedilmesi ve tasarruf bono-
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lannın kaldırılması konularında bir genci 
görüşme açılmasına dair önerge münase
betiyle 183 

İsmet İnönü (Malatya) - Deprem 
bölgesinde yapılan iş ve hizmetlerle bu 
bölgedeki genel durum hakkında bilyi 
edinilmek üzere Meclis araştırmasına dair 
önerge münasebetiyle 97:98 

Röcal iskcndcroğlu (Diyarbakır) - Dış 
politikada vuku bulan gelişmelere, Güney 
komşularımızda cereyan eden olaylarla 
bunların memleketimiz üzerindeki etkileri
ne ve bu konularda Hükümetçe bilgi veril
mesine dair demeci 656:657 

Hilmi İşgüzar (Sinop) - Çeltik ve pi-

Sayfa 
ring müstahsıllarını zor durumdan kur
tarmak için tedbir alınması, bir taban fi
yat tesbit olunması ve spekülatif karak- • 
terlerin önlenmesi konularındaki demeci 394 

— Diyarbakır Milletvekili Becai Is-
kendenoğtu'nun, topraksız köylüye Hazi
nece tevzi edilen veya edilecek dan »ara
zilerin bedava dağıtılması, küçük çift
çilerin tohumluktan olan borçlarının af
fedilmesi ve tasarruf ıbonolarımn kaldı
rılması konularında bir genel görüşme 
açılmasına dair önerge münasebetiyle 183:184 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uyıgu-
•laranasına dair kanun taısarıaı münase
betiyle 670 *677 

K 
Yahya Kanbolat (Hatay) - Niğde Mil

letvekili Mehmet Altmsoy'un dinî duy
guların ve (konuların istismar edildiği 
iddiasiyle Hükümet ttalskıncla bir gen
soru açılmasına dair önergesi .münasebe
tiyle 397:309 

Kâzım Kangal (Sivas) - Sivas'ın Kan
gal ilçesinde bir sağlık evi yapılmasına 
1966 plân uygulamasında yer verilip ve
rilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Saikanı Edip Somunoğlu'nun sözlü 
cevabı münasebetiyle 279:280 

İsmet Kapısız (Konya) - Başkanlık 
Divanının, Genel Kural toplantılarını 
saat 14,30 da başlatarak isim okumak su
retiyle yoklama yapılmasına ve bulunma 
yan üyeler için alınması ^gereken ted
birlere dair kararı münasebetiyle 607 

— Niğde Milletvekili Mehmet Alim-
»oy'un dinî duyguların ve konuların is
tismar edildiği iddiasiyle Hükümet 
hatokmda bir gensoru açılmasına dair 
Önergesi, (11/46) münasebetiyle 399:400 

— Yoagat'ta bir bira fabrikası iku-
rulznası konusunun haagi tarihte ele alın
dığına dair sorusuna Gümrük ve Tekel 
Baıkarn İbraıhim Ttikim'in, sözlü cevafoı 
münasebetiyle 587:588 

Gıyasettin Karaca (Erzurum) - Dep
rem bölgesinde yapılan iş ve hizmetlerl'e 
rbu bölgedeki genol dııımm hakkında bilgi 
odi'nilmek üzere Meclis araştırmasına dair 
önergesi m'üna&efbetiyle 93:97,148,149 

Ali Karahan (Hakkâri) - Başkanlık 
Divanı seçimi münasebetiyle 6:7 

— Anayasaımızın kabul ettiği >tem<el 
haklar ve hürriyetlerin 'ku'Hamfonasında 
ve ödevlerin yerine getirilmesinde 'ka
nunların uygulanmasında Hükümetçe iz
lenen politika üzerinde Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir genel görüşme açıl* 
imasına dair önergesi münasebetiyle 869:374 

Ali Karcı (Adana) - Petrol (konusun
da araştırma yapılmasına dair önergeler 
münasebetiyle 313:318 

İlyaa Kılıç (Samsun) - Ankara sana
yicileri için çeşitii tehlike ve yangındanı 
mâsun ve verimli çalışana imkânım bah
şeden bir modern sanayi sitesi kurulma
sı hakflîinda demeci. 502 

Selâhattin Kılıç (Samsun) - Maaş ve 
ücretlere geçici zam uygulanmasına dair 
.kanun tasarısı münıaseıbetiyle 658:608 

Faik Kırbagh (Burdur) - 1966 kal
kınma istikrazı hakkındaki kanun tasa
rısı münasebetiyle 638:639 



Sayfa 
— Maag ve ücretlere geçici zam uy

gulanmasına dair kanun tasarısı .münase
betiyle 084:687 

Coşkun Kırca (İstanbul) - Başkanlık 
.Divanının, •G'Ciıol- Kurul toplantılarını 
saat 14,30 da başlatarak isisin okumak su
retiyle yoklama yapılmasına ve bıvkın-
mryan üyeler için alınması gereken ted
birlere dair kararı münasebetiyle 504,011:612 

— Başkanlık Divanı seçimi münasebe
tiyle 7:8,29 :30 

— 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında
ki kanun tasarısı münasebetiyle 038,643:644 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'-
ın, An.ay.iFiaini7.in kabul ettiği temel hak-
'lar ve hürı'iyetlerin kııll anılmasında ve 
ödevlerin yerine getirilmesinde, kanunla
rın uygu 1 anmasında Ilükiim-cfcçc izlenen 
politika üzerinde Anayasanın 88 nei mad
desi gereğince bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi .•miinasabutiylo. 479:487 

— Niğde Mülot-vckİli Mohınct Altm-
soy'ıın dinî duyguların ve konularm İs
tismar edildiği iddiasîyle Hükümet 
hakkında bir ^cıvıorn açrlınasına dair 
önergesi münasebetiyle (11/48) 400:404 

— Pai'ti gruplarının Millet Meclisi 
'toplantıları ile ilgili önergeleri münase
betiyle Gl<> :617 

— Petrol konusunda kurulacak araş-* 
tirana komisyonuna her partiden eşit sa
yıda üye katılması, 

Araştırma Komisyonunun Mecliste 
temsilcisi im kınan siyasi partilerden üye 
katılacakların ne şekilde teşkili gerekti

Haldun Menteşeoğ-lu (İmar ve tskân 
Balsam) - Bursa Milletvekili Sadrottin 
(janga'ımı, lîııraa'nm, Gemlik ilçesinin Fe-
ısiyc Köyünün, heyelan yüzünden hir ıbag-
ka yere naklinin dlijümilüp 'düşünülme
diğine dair sorusuna sözlü •eova'bı 270 

— Deprem 'bölgesinde yapılan iş ve 
lıisınetlerle İni 'bölgedeki .genel duram 
ha'kkında '.bilgi edinilmek -üzere Meclis 

Sayfa 
— r&troî konusundaki Araştırma Ko

misyonunun 17 üyeden kurulması, teklif
leri münasebe tiyle 367 

— Usul hajkkında 360 
Zarife Koçak (Bitlis) - Suriye 

Hükümetinin Türk vatandallarının -
Suriye'de .bulunan .menkul ve gay-
rimeniknileri üzerindeki 'haklarım kal
dıran tasarruflarına, buna karşı alınma
sı gerekli tedbirlere dair demeci 401:463 

Nuri Kodamanoğlu (Yozgat) - 1&&6 
Kalkınma istikrazı hakkındaki kamın ta
sarısı münasebetiyle 040 

— Çalıgma Bakanlığı kuruluş ve 
igörevleri hakkındaki 4S41 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin (D) fıkrasının değiş-
'tirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısı müna-
sûbetiyle 647:648 

— Diyarbakır Milletvekili Reeai îs-
kenderoğlu'nun, topraksız köylüye Hazi
nece tevzi edilen veya edilecek «lan ara
zilerin bedava dağıtılması, küçük çift
çilerin tohumluk tan olan borçlarının af
fedilmesi ve tasarruf /bonolarının kaldı
rılması konularında bir genel görüşme 
açılmasına dair önerge imi nas et» etiyle 181 

— Usul hafkkında 418 

Talât Köseoğlu (Hatay) - Suriye IIü-
îkümetinin Türk vatandaşlarının Suriye'
de bulunan merflnıl ve gayrimenkul/l eri 
üzerindeki haklarını kaldıran tasarruf
larına, buna karşı alınması gerakli bed
binlere dair demeci. 460:461 

araştırmasına dair önergeler münasebetiy
le 116:13],124:148 

— Erzurum Milletvekili Nihat Diler'-
in, Mraıırum'un kaza ve köylerinde, 1959 
sonesinde vııikıübnlan zelzeleden evleri 
zarar gören vatandadara yardım felm-
dan bir ödenek ayrılıp ayrılmadığına 'dair 
sorusuna sözlü cevabı 283:284 

M 

http://An.ay.iFiaini7.in
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— Erzurum Milet vekili Nihat Dİler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan 
Hamzan ve Mcnıaıı kaplıcalarının turistik 
ehemmiyetinin tcübît edilmiş olup olma
dığına dair sorıuuııa sözlü ecvaîbı 231 

Hahit Menteşe (Aydın) - Menderes 
havzasının nehir tabanlarından korun
ması i«İn ne -gibi tedbirler •düşünüldüğü
ne »dair sorusuna JOncrji ve Tabiî Kaynak
lar Balkanının sözlü cevabı .ıiMİnnaobetiyle 

509:570 
Sadık Tekin Müftüoğlu (Ticaret Ba

kanı) - Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, İktidarın Ticaret -odaları 
seçimlerinde yaptığı baskıya ve bîr Ame
rikalı çavuşun sarkıntılık yapması .olayı
nın mecrasından saptırılarak vatandaşla
rı baskı altında tutmaya sebebolmaması 
gerektiğine dair 'demecine cevabı 252:253 

— Bursa Milletvekili »Sadrettin Çailga
nın. bedelsiz ithalat, servet ve muhacir 
transferleri yolavındnn İJtîi'adc olunara'k 

've hattâ kaçak alarak yurda sokulan sa
nayi mamulle linin «Amerikan pazarları» 

Sayfa 
denilen yerlerde satılmasının yasaklanmış 
ohtp olmadığına dair sorusuna sözlü ce
vabı. 273,274 

— Kırkehir Milletvekili Süleyman 
Onan'ın, Kırşehir çiftçi ve bağcılarının, 
Hükümetçe desftek ahmı yapılmaması Ibir 
şira depasu kurulmaması ve 776 sayılı Ka
nunun işlememesi yüzünden ürünlerini sa
tamadıklarını açıkhyan konuşmasına (söz
lü cevabı 208:209 

— Samsun MilkStvtÛdH Bahatstin TJ'zun-
oğlu'nun, hariçte daha iyi tatulan Çarşam
ba Fasulyesinin ihracına sorluk çıkarılma
sı üia Anayasanın <tarım ürünlerinin ve ta
rımla uğraşanların emeğinin değerlendi
rilmesi .haikikmdaki 52 nei maddesi hükmü
ne aykırı olup olmadığına dair sözlü soru
suna cevabı 422:423 

— Sinop Milletvekili illimi tşgüzar'm, 
çeltik ve pirinç müstakısıilarını zor durum
dan kurtarmak için tedbirlerin alınması, 
bir taban fiyat teabit olunması ve spe
külatif karakterlerin önlenmesi konuların
daki demeci münasebetiyle 395:396 

N 
Nermin Neftçi (Muş) - Deprem bölge

sinde yapılan iş ve hizmetlerle bu böl
gedeki genel durum hakkında >bi!:gi edinil

mek üzere Meclis araştırmasına dair öner
geler münasebetiyle 99 ^104,144:148 

Kâmil Ocak (Devlet Bakanı) - îzmir 
Milletvekili Şinasi Osma'nın, Spor - Toto 
•gelirleri ile yapılan veya onarılan spor te
sislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebaholan hesap 
hataları olup olmadığına dair sorusuna 
sözlü cevabı 579:580,583:584 

Cevad Odyakmaz (Sivas) - Hakkâri 
Milletvekili Ali Karahan'ın, Anayasamı
zın kabul ettiği temel haklar ve hürriyet
lerin 'kullanılmasında ve ödevlerin yerine 
getirilmesinde kanunların uygulanmasın
da Hükümetçe izlenen politika üzerinde 

bir genel görüşme açılmasına dair Öner-
ıgtesi münasebetiyle 374:380 

Nazmi Oğuz (Mardin) • Her türlü am
balajı açılmamış kaçak eşya ve hattâ gı
da maddeleri satan Amerikan pazarların
dan ve bunların kanunların ihlâl ettikle* 
rinden haberdar olunup olunmadığına da
ir sorusu münasebetiyle 589.J590 

— Kırşehir çiftçi ve bağcılarının, Hü
kümetçe destek alımı yapılmaması bir 
çıra deposu kurulmaması ve 776 sayıh 
Kanunun işlememesi yüzünden ürünlerini 
satamadıklarına dair 207:208 
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Süleyman Onan (Kırşehir) • Muhtar* 
1de müessesesi ve muhtarların şikâyet et
tikleri konularının sebebine dair 294:296 

Şinasi Osma (İzmir) - Spor - Toto 
gelirleri ile yapılan veya onarılan spor 
tesislerinin projelerinde yapılan ve büyült 
paraların ödenmesine sobebolan hesap 
hatalarının olup olmadığı hakkındaki 
sorusu münasobatiyl'e 580:'583y584 :585 

Sayfa 
Mesut Ozansü (Balıkesir) - Hakkâri 

Milletvekili Ali Karahan'ın, Anayasamızın 
fcabul ettiği temel haklar ve lıürriyetlcrin 
ıkulJanılmasında ve ödevlerin yerine geti
rilmesinde, kanunların uygulanmasında 
Hükümetçe izlenen politika üzerinde Aya-
yasanın 88 nei maddesi gereğince bir ge
nel görüşme açılmasına dair Önergesi mü
nasebetiyle, 471:474 

ö 
Cevad Önder (Erzurum) - Türk - Avus

turya Parlaımcmtolararası dostluk grupu 
için müracaat eden üç müteşebbis heyetin 
•bire İeraı için Başkanlık Divanınca verİ-
len karar münasebetiyle 

Reşat özarda (Aydın) - Başkanlık 
Divanının Genci Kurul toplantılarını 
saat 14,30 da bağlatarak isim okumak sure
tiyle yoklama yapılmasına V3 bulunmı-
yan üyeler için alınması gereken tedbirle
re dair kararı münasebetiyle 504:506 

— Parti gruplarının Millet Meclisi top
lantıları ilo ilgili önergesi münasebetiyle 620 

467 

386 

Muzaffer özdağ (Afyon Karahisar) -
Kendisine verilen ihtar cezası münasebetiy
le 

Niyazi ösgüç (Sinop) - Tüttünlöre bu
laşan mavi'küÜ hastalığı için .verilen ilâcın 
tesirsiz kaldığı ve müdahalenin bütün' 
ıbölgeyi kapsamadığı, bu sebeple Hükü
metçe alman tekbirlerin yetersiz bulundu
ğuna dair demeci. 

Nazmi özoğul (Edirne) - Ayçiçeği to
hum alımları ve fiyat politikası ile top-
rajk dağıtımı konularına dair demeci 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uygulan
masına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle Ö83;:684 

160 

161 

Sayfa 
Emin Faksüt (Ankara) — Usûl hak

kında 417 

Kemal Smürahimoğhı (Adana) -
Başkanlık Dîvanının, Clenel Kural toplan
tılarını saat 14,30 da bağlatarak isim oku
mak suretiyle yoklama yapılmasın» ve bu-
lımmıyan üyeler için alınması gereken ted
birlere dair karan münasebetiyle 507:509,010 

— İktidarın Ticaret Odaları seçimlerin
de yaptığı baskıya ve bir Amerikalı çavuşun 
sarkıntılık yapması olayının mecrasından 
saptırılarak vatandaşları baskı altında tut

maya sebcİK>]maması gerektiğine dair 250:251 
—Parti gruplarının Millet Meclisi top

lantıları ile ilgili önergesi münasebetiyle 617:610 
Türîrfin Seçkin (Edirne) - Edirne böl

gesi pancar miitıtahsıhna pancar paraları
nın ne zaman Ödeneceğine dair sorusu mü
nasebetiyle 561,504:565 

Kefefc Seagjeı (Devlet Bakanı) - Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nım, 
iktidarın Ticaret Odaları seçimlerinde yap-
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tığı baskıya ve bir Amerikalı çavuşun sar
kıntılık yapması olaynııım mecrasından 
saptırılarak vatandaşları baskı altında tut
maya sebebolm aması gerektiğine dair de
mecine cevabı 251:252 

— Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un, 
ayçiçeği tohum alımları ve fiyat politikası 
ile toprak dağıtımı konularında demecine 
cevabı 162 

— Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
A.tıayasamızm kabul ettiği temel haklar ve 
hürriyetlerin kullanıl masında ve ödevlerin 
yerine getirilmesinde, kanunların uygulan
masında Hükümetçe inlenen politika üzerin
de bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si münasebetiyle 487:488,510:519 

— Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çikar sağladıkları, 
karşılıksız krediler elde ettükeri hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Baş
bakandan sorusuna sözlü cevabı 567 

—• Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy 
dinî duyguların ve konuların istismar edil
diği iddiasiyle Hükümet halikında bir gen
soru açılmasına dair önergesi münasebetiy
le ' 404:415 
— üçüncü Orduya bağlı 51 nci Tümen 

247 nci Piyade Alayı Karargâh Bölüğü ko
ğuşunda meydana yelen ve 65 erimizin şehit 
olması ile neticelenen yangın olayı dolayı-
siylc üzüntü ve başsazlığı dileklerini bildi
ren önergeler ve demeçler münasebetiyle 459:460 

— Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'İn, DoğuMaki şakilere dair Hürriyet 
Gazetesinde çıkan resim ve yazılara dokunan 
ve asayiş konusunda tedbirler alınarak şaki
lerin yok edilmesi hakkında demeci münase
betiyle 395 

Edip «üomunoğlu (Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam) - Adana Milletvekili Ma!h-
mut Bozdoğan'ın, Çukurova ve memleketin 
'bâzı yerlerinde görülen kızamık hastalığı 

Sayfa 
dtolayıısiyle gerekli tedbirlerin alınması ve 
halkın hastalıklara 'karşı uyandırılmadı 
hususunda demecine cevabı 351 

— Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Çermik ilçesindeki kaplıcaUa 
modern =bir otel ve işletme tesisinin yap
tırılmış olup olmadığına dair sorusuna ce
vabı 593 

— Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'm Kangal ilçesinde bir sağlık evi 
yapılmasına 1966 plân uygulamasında yer 
verilip -verilmediğine dair «orusu sozlrü eo-
valbı 279 

Ruhi Soyer (Niğde) - Aksaray ilçe
sinden geçen su kanalının iki tarafına inşa 
edilecek setlerin senesi İçinde yapılmamı:? 
olması sebebine dair sorusuna, Enerji ve 
Taibiî Kaynaklar Ba'kam îbraflıim De-
riner'iıı, sözlü cevaibı münasdbetiyle 576 

— Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
kara rl aş tınlan Tekel binasının senesi İçin
de yapılmamış olması hakkıri.la sorusu 
münasebetiyle 577 

— Maaş ve ücretlere geçici zam uygu
lanmasına dair kanun tasarısı münasebe
tiyle 689:690 

— Niğde öğretmen okulu inasının İn-
şaasına senesi İçinde başlatılmaması hak
kındaki sorusu münasebetiyle 272 

— Niğde şehri içinden geçmekte olan 
Tabakhane deresinin ıslahı işinin, senesi 
içerisinde yapılmaması scfceibinc dair so
rusu münasebetiyle 578 

Kemal Doğan Sungun (Zonguldak)-
Ağrı Milletvekili AbdüJbâri Akdoğan'm, 
Karadeniz Tbakır cevherine düşünülen pro
jenin yapım ve kontrolünün bir Amerikan 
finmasına verilmesi ve hisse sene-tlerinin 
özel teşebbüse 'dağıtılmak istenmesi sebe
biyle Hükümet 'hakkında gensoru açılma
sına dair önergesi münasebetiyle 774:178 
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Ahmet Şener (Trabzon) - güt Kurumu 
Umum MMürlüğünün, bu tarihe kadar 
ne 'miktar sütü isliyerek kıymetlendirmiş 
•oMuğuna daiır Tarım Bakanından sözlü so
rusu 'münasebetiyle 369,427:428 

Ahmet TahtaJküıç (İstanbul) - Başkan
lık Divanı seçimi münaselbetiyLe 20:22 

— Diyarbakır Milletvekili Itccai Is-
kerfderoğlu^nun, Topraksız 'köylüye Haızi-
ııeee tevzi edilen veya editeceîk olan arazi
lerin bedava dağıtılması, küçük çiftçilerin 
tohumluktan olan borçlarının affedilme
si ve tasarruf 'bonolarımın kaldırılması ko
nularında 'bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi münaS'eJbetiylt 182 

İbrahim Tekiner (Gümrük ve Tekel 
Bakanı) - Konya Mill<etveMli ismet Kapı-
sız'ın, Yozgat'ta bir bira fabrikası kurul
ması konusunun Ihamgi tarihte ele alındı
ğına dair sorusuna sözlü cevalbı 586 =587,588 

— Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü (atribalâjı açılmamış kaçak eşya 
ve hattâ gıda maddeleri satan Amerfkan 
pazarlarımdan ve bımlarm kanunları ifhlâl 
ettiklerinden haberdar olunup olunmadı
ğına .dair sorusuna sözlü cevabı 589,590 ;591 

Mustafa Uyar (İzmir) - 27 . 2 . 1966 
tarihli Meclis tütanaği'rfda tahrifat yapıl
dığı iddiasına dair bir Meclîs Araştırması 
Komisyonu teşkili hakkırida Önerge müna
sebetiyle , 629:630 

Ali Kıza Uzuner (Trabzon) - Batı -
Trakya Türklerinin kültürel, ekonomik ve 
sosyal baskılar altımda tutulduklarına, soy
daşlarımızın dış ülkelerde uğratılldıkları 

• millî niznıetlerini yök etmek çalbaları kar
şısında millî bir politikanın -teslbîö gerek-
tAğiııe dair deımeci 608:610 

Sayfa 

— Tekniker okulu öğrencilerinin 7 - 8 
aydır yaptıkları 'boykot "ve gösteri yürü
yüşlerinin haklı sebeplere dayandığını bil
diren demeci 209 

— Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'irı, 
Niğdenin* Aksaray ilçesinde inşa edilece
ği kararlaştırılan Tekel binasının senesi 
içinde yapılmaış olması sefceîbine dair 
sorusu müna&elbetiyle 577 

Cihat Turgut (Balıkesir) - Meclisin asıl 
fonksiyonu olan yasama görevine imkân 
verdbilomek için, gensoru, -genel görüşme ve 
Meclis araştırması müesseselerinin kötüye 
kullanılmam asına, haftanın bir gününe în-
'hisar ettirilmesine dair Başkanlık Divanı
nın kararı miınasebetiyle 501 

Mefhmet Turgut (Sanayi Bakam) - Adı
yaman Milletvekili Süleyman Arif imre 
nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair 
sorusuna sözlü cevabı 5:66 

— Edirne Mill-afcveklli Türkân Seç-
Idn'in, Edirne bölgesi pancar müs'talısı-
lma pancar papalarının ne zaman ödeııo-
ceğine dair sorusuna sözlü cevabı 561,564:565 

— Maaş ve ücretlere gemici zam uygu
lanmasına dair kanun 'tasarısı miünaseibe-
tiyle 690 

Bahattin TTzunoğlu (Samsun) - Hariçte 
dalha iyi tutudan Çarsamlba fasulyesinin 
ihracına zorluk çıkarılmasının! Anaıyasanını 
tarım ürlünlerinm ve tarımla uğraşanların 
emeğinin değerlendirilmesi hakkındaki 
52 nci maddesi hükmüne aykırı olup -olma
dığımla dair sözlü SOTOBSU münıasöbeıtiyle 423: 

u 
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Reşit Ülker (İstanbul) - Ağrı Milletve
kili Abdüibâri Akdoğan'ın, Karadeniz ba
kır cevherime düşünülen projenin, yapımı 
ve kontmhınoın bir Amerikan firmasıme 
verilmesi ve hisse senelerinin özel teşeb
büse dağıtılmak isıtenmesi sebebiyle Hü-
fcümet hakkımda gensoru açılmasına dair 
önergesi münasebetiyle 171:174 

— Başkanlığın, kabarık bir yekûn teş
kil etmesi sebebiyle soruların Çarşamba 

Aydın Yalçın (İstanbul) • Baskınlık 
Divanınım, Genel! Kurul toplantılarını 
saat 14,30 da baglıatarak isimi okumak su
retimle oylama yapılmasına ve bulummı-
yan üyeler için alınması genelken tedbir
lere dair kan*araı münasebetiyle 612:613 

— Petrol konusunda araştırma yapıl-
•mıaBina dair önergeler mıünaıseibetiyle 225: 

232,325:330 
— Parti gruplarının Millet Meclisi top

lantıları ile ilgili önergesi münasebetiyle 619: 
620 

İsmail Hakkı Yılanlıoğln (Kastamo
nu) - Başkanlık Divanının, Genel Kurul 
toplaotılaınaîi saat 14,30 da başlatarak isim 
okumak suretiyle yoklama yapılmasına ve 

Sayfa 
günleri saat 17 den sonra görüşülmesi 
hakkında 199 

— Deprem bölgesinde yapılan iş ve hiz
metlerle bu bölgedeki genel durum hak
kında büLgâ edinilmek üzere Meclis araş
tırmasına dair önergeler mriinasebetiyle 151 

— Geçen yıllarda liselerden mezun «lop 
da üniversiteye ve yüksek okullara gire-
nıryen'lerin durumları nazara alınarak 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı OrHıan 
Dengiz'in sözlü cevabı mıünasabetiyie 257:259 

bu'lunımıyan «yeler için alınması geretoen 
tedbirlere dair kararaı münasebetiyle 506:507 

— Usul hakkında 419,420 
İsmail Hakkı Yıldırım (Erzurum) -

Başkanlık Divanı seçimi münasebetiyl'e 22:25 
— Başkanlık Divanının, Genel Kurul 

tcuplamtılannı saat 14,30 da başlatarak isim 
okumak suretiyle yoklama yapılmasına 
ve bulunmıyan üyeler için almmıası gere
ken tedbirlere dair kararı münasöbetiyle 613: 

€14 
— 27 . 2 , 1966 tarihli Meclis .tutana

ğında tahrifat yapıldığı iddiasına dair 
Anayasamın 88 nei maddesi gereğince bir 
Meclis .araştırması komisyonu teşkili hak
kında önergeler münasebetiyle 522 .-626 

Y 



I 


