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a. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

3. _ YOKLAMA 162 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 162 

1. — Samsun Milletvekili Yaşar Akar
ın, Samsun ilinde meydana gelen sel felâ
keti dolayısiyle gerekli tedbirlerin alın
ması ve yardımların yapılması konusunda
ki demeci ve îmar ve îskân Bakanı Hal
dun Menteşeoğlu ile Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Refet Sezgin'in cevapları 162:164 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı îlhami Ertem'e Devlet Ba
kanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/786) 164 

3. — Vazife ile Yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel'e Devlet Bakam 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/787) 164 

S*yfa 
4. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm 

Suudi Arabistan ve Libya'ya yapacakları 
resmî ziyarette kendilerine Tokat Millet
vekili Osman Sarao'm refakat etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Başbakanlık tez
keresi (3/788) 164:165 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Adapazarı deprem bölgesinde sağ
lam ve hasar görmemiş binaların yanında 
betonarme binaların bir molo?; yığını ha
line gelmesi sebeplerini incelemek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/21) 165 

. 6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser 
kaçakçılığı olaylarını ve bu konuda alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/22) 165:166 

7. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca'nın, tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve tarımla geçinen 
köylü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını 
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almalarını sağlamak için gerekli olan ted
birleri tesbit etmek üzere bir Meclis araş
tırması yapılmasına dar önergesi (10/23) 166 

8. — istanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca'nın, büyük halk kütlelerinin sağlığını 
tehdideden hile ve ihmallere kesin olarak 

son vermek amaciyle alınması gerekli ted
birleri tesbit etmek üzere bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/24) 166: 

167 
9. — Zonguldak Milletvekili Kenan 

Esengin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde 
partizanca hareket edildiği ve yolsuzluk 
yapıldığı iddialarını incelemek üzere bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/25) 167:168 

10. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, orman içi köylerinin durumunu in
celemek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/26) 168:171 

11. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-
oğlu'nun, gündemde bulunan 520 ve 521 sa
yılı sözlü sorularını geri aldığına dair 
önergesi 171 

12. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
m, 360, 457 ve 459 sayılı sözlü sorularını 
geri aldığına dair önergesi 171 

13. — Üyeleri noksan kalan komisyon
lara üye seçimi 171:175 

14. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
355 sayılı sözlü sorusunun yazılı soruya 
çevrilmesine dair önergesi 175 

15. — Diyarbakır Milletvekili Tarık 
Ziya Ekinci'ııin 397 sayılı sözlü sorusunun 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi 176 

16. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nm, Ankara'da toplantı yapan Kıbrıslı 
Mücahitlere karşı Emniyet görevlilerinin 
davranışları sebebiyle İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/54) 175 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Kıbrıslı soydaşlarımıza karşı Türk 
Devleti olarak girişilen taahhütlerin yeri-
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ne getirilmemesi sebebiyle Hükümet hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/57) ~. 175:176 

18. — Ankara Milletvekili Hüseyin Ba-
lan'm, Kayseri'de vukua gelen hâdiseler 
sebebiyle Hükümet hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/56) 176 

19. — Samsun Milletvekili llyas Kı-
lıç'ın, kanserin tedavisini, hastalığa du
çar olanların yurt ölçüsünde takibi ile 
tedavi kontrolünü sağlıyacak örgütün ku
rulmasını, bu hizmette çalışacak .sağlık 
personelinin yetiştirilmesini mümkün kıl
mak ve bu hususta alınacak diğer ted
birleri tesbit etmrik üzere bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi. (8/25) 176 

20. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Gi
resun ve Ordu illeri ile ilçelerinde yap
tığı tahribatı mahallen tetkik ve tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 176 

21. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 4 arkadaşının, tütünden elde edilen 
gelirin tütün ekicileri ile ihracatçıla
rına verilen kredi ve bunların sağladık
ları kâra karşı ödedikleri vergi mik
tarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/17) " 176 

22. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Yabancı Sermayeyi Teşvik Ko
mitesinde millî menfaatler aleyhine ka
rarlar alındığı ve yolsuzluklar yapıldığı 
iddiasiyle bu konuda Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/18) 176 

23. — Ankara Milletvekili Hüseyin 
Balan'm, Elbistan olayları hakkında 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/19) 176 
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24. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-

da'nın, meyve ve sebze yetiştiricilerin 
elinden çok ucuza satınalınan ürünlerin 
halka ne suretle çok pahalıya satıldığı 
konusunu incelemek ve bu hususta alına
cak tedbirleri tesbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 176: 

5. _ SORULAR VE CEVAPLAR 

A — Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu, müstahsilin istihsal 
ettiği sütü işlemek ve değerlendirmek 
için, memleketin hangi stratejik bölge
lerinde örnek tesisler kurmuş olduğuna 
dair Tarım Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/184) 177 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nm, Artvin'de kontralit fabri
kası kurmak üzere Ruslarla yapılan 
anlaşmanın mahiyetinin ne olduğuna 
dair sorusuna Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'ın sözlü cevabı. (6/188) 177:178 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'ın, Orman Genel Müdürlüğünde ça
lışmakta olan orman müfettişlerinin ve tef
tiş görevlisi bulunanların .adedine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/235) 178 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, yurdumuzda, bugüne kadar, 
tesbit edilmiş olan asgari ücretlerin ye
terli bulunup bulunmadığına dair'sorusu 
ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem'in 
sözlü cevabı. (6/259) 178:184 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, 6209 sayılı Serbest Bölge Ka
nunu gereğince çıkartılması gereken tü
züğün neşredilip edilmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/292) 184 

6. —. Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahi-
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yesinin tam teşkilâtlı bir nahiye haline ge
tirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/299) 184 

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine 
en kısa yoldan irtibatı temin edecek 
yolun yapımı için bir çalışma olup olma
dığına dair sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in sözlü cevabı. (6/302) 185:186 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Başkale ilçesinde ve su kanalı 
sonunda başlıyan ovada numune fidan
lık tesisi için bir çalışma olup olmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/303) 186 

11. — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre'nin, liselere de din dersi 
konulması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/305) 186 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'ın Şubat 
ajanda yurdumuza girmesine neden ve 
nasıl izin verildiğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/306) 186 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Ankara Adalet Gazetesinde «So
kaktaki Adam» başlığı altında yayımla
nan yazı ve resimlerin 38 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine aykırı olup olmadığı-

7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, 
Van'ın, Gevaş ilçesinde bir turistik otel 
ve tesisleripinşasının düşünülüp düşünül-

177 mediğine dair sorusu ve Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Nihad Kürşad'm sözlü cevabı. 

1 7 7 (6/300) 184:185 
177 8. — Van Mileltveldli Salih Yıldız'ın, 

Van'ın Başkale ilçesinde, ne zaman, bir 
yatılı bölge ilkokulu açılacağına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/301) 185 
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na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/310) 186 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'ın, Hazine adına tesfoit 
ve tescili yapılan arazilerin topraksız 
çiftçi ailelerine dağıtılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Köy Meri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/311) ' 186 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'in, Afyon Karahisar Ha
va Alanı inşası için ne kadar arazinin 
istimlâk edilmiş olduğuna dair Ulaş
tırma ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/312) 186 

16. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ilinde, küçük pamuk 
ekicilerinin yeraltı sularından istifade 
edebilmeleri için bir plân veya bir ted
bir olup olmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/314) 186 

17. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili dâhilinde, 1965 yı
lında kaç aded ilkokul yapıldığına ve 
1966 yılında kaç aded ilkcfcul yapılaca
ğına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/315) 186 

18. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 
1965 yılında içme suyu getirildiğine ve 
1966 yılında kaç köyün içme suyu işinin 
programa alındığına dair Küy isleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/316) 186:187 

19. — Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'da, 1965 j^ılı içinde, 
PTT ye ait, telefon toli ide kurşunlu 
kablolardan ne kadarının hırsızlar tara
fından çalındığına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu. (6/317) 187 

20. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Türkiye'de, sürü sahiplerinin ya
nında, ücretle çalışan, kaç çoban bu
lunduğuna dair Çalışma ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/323) 187 

21. — Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin'in, Hükümetimiz ile Avrupa Ekono-
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mik Topluluğu arasında imzalanan Ortak
lık Andlaşması muvacehsinde topluluğa 
tam üye hüviyeti ile tedricen katılabilme-, 
miz için yapılması gereken kesif çalışma 
ve hazırlıkların halen ne safhada bulundu
ğuna dair Dışişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/324) 187 

22. — Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, Devlet Personel Dairesine, şimdiye 
kadar, AID Teşkilâtı tarafından kaç mil
yon lira yardım yapıldığına ve bu yardı
mın ne suretle sarf edilmiş olduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/327) 187 

23. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut 
karakol binaları ile gözetleme kulelerinin, 
büyük milletimizin şanına yaraşır şekilde, 
inşasının hangi yıl gerçekleşebileceğine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu (6/332) 187 

24. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi 
tarihte bağlıyacağına ve hava alanı yapı
mının hangi yıl programına alınacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/333) 187 

25. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu meyan-
da Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah ve 
inkişafı için alınmış ve alınacak tedbirle
rin neler olduğuna dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/335) 187 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinde balıkçılığın in-
jkişafı için alman ve alınacak olan tedbirle
rin neler olduğuna dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/343) 187 

27. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıt
kı Hatipoğlu'nun, Şehit Turan Emeksizi 
komünist ajanı gösteren gizli haberler bül
teninin gazetelere kimin tarafından veril
miş olduğuna dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/347) 187 

28. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıc
ın, Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir 
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müdür tâyininden haberdar olunup olun
madığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/348) 187:188 

29. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'-
nm, Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyan
go İdaresine bağlanması hususunda her 
hangi bir hazırlık yapılmış olup olmadığı
na ve bu konuda ne düşünüldüğüne dair 
Devlet ve Maliye bakanlarından sözlü so
rusu (6/349) 188 

30. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprü
sünün yıkılan yerlerinin ne zaman onarıla
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/351) 188 

31. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cu-
malıoğlu'nun, Devlet Kadro kanunu tasa
rısının ne zaman Meclise getirileceğine ve 
Devlet Memurları Kanununun 1 Mart 1966 
dan itibaren yürürlüğe konmasının katı 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/352) 188 

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nın, İznik Gölünü çevreliyen ve 
bağlara giden yolların asfaltlanmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/353) 188 

33. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmaların hangi safhada 
olduğuna dair Köy İşleri Bakanından söz
lü sorusu (6/354) 188 

34. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye 
tabi tutulduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/355) 188 

35. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, T. 0. Ziraat Bankasının, 
bugüne kadar ödenmiş sermayesinin mik
tarına ve hangi tarihlerde artırma ve öde
me yapıldığına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/357) 188 

36. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'-
m, Ankara - Samsun Karayolunun Sun
gurlu - Çorum arasının başlanmış olan in-
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şaatınm durdurulmuş olduğunun doğru 
olup olmadığına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/358) 188 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Emekli bir memurun ölümüne se
bebiyet veren CENTO teşkilâtında görevli 
İngiliz Çavuşu hakkında, Tüıjk kanunları
na göre, neden kovuşturma yapılmadığına 
dair Adalet, Dışişleri ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/359) 188 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'-
ın son günlerde Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjanından senatör seçilen profesörün as
kerlik görevini yapmış olup olmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/360) 188 

39. — Kayseri Mileltvekili Fehmi Cu-
malıoğlü'nun, hastane ve sağlık müessese
lerinde doktor ve uzman tabip bulunama
masının sebepleri üzerinde durulup durul-
madığma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/361) 188:189 

40. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin si
gorta şirketlerine ortak oldujklarına ve bu 
^teşekküllerin sigorta işlerini hangi sigorta 
şirketlerine yaptırdıklarına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/363) 189 

41. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
halen yurdumuzda ne kadar barış gönül
lüleri olduğuna dair Millî Eğitim ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/364) 189 

42. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
nı, Niksar - Tokat yolu üzerindeki viraj
lardan Jrartulmak için ufak köprüler in
hası ile eski yolun ihya edilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık 
Bakanından söslü sorusu (6/366) 189 

43. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
m, biçer - döver ve traktör fiyatlarının 
hızla artması ve zirai mücadele ilâçlarının 
yotsri kadar sağlanamaması konularında 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret ve Tarım 
bakanlarından sözlü sorusu (6/337) 189 

44. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, makinalarmı bizzat kullanmak istiyen 
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traktör sahiplerinin kolay ehliyet almaları 
konusunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/368) 189 

45. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, Tokat'ın Niksar ve Erbaa ilçelerinde 
modern anlamda zeytinciliği geliştirmenin 
uygun ve faydalı mütalâa edilip edilmedi
ğine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 189 

46. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, büyük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar 
hakkında ne düşünüldüğüne dair Devlet 
ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/370) 189 

47. — Konya Milletvekili îsmet Kapı-
sız'm, haddini bilmeyi ve bildirmeyi islâ-
mın şartlan arasına sokan Genelkurmay 
Başkanının bu tutumu karsısında ne ya
pılmasının düşünüldüğüne dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/374), 189 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, 1 . 11 . 1965 ten 1 . 7 . 1966 tari
hine kadar Millet Meclisi komisyonların
dan, her birinin kaçar defa toplantıya çağ
rıldığına ve toplantıya gelmiyen üyelerle, 
çıkarılan ve çıkarılamıyan işlere dair Mil
let Meclisi Başkanından sözlü sorusu 
(6/375) 189:190 

49. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
m, Tokat - Erbaa karayolu yapımının ne 
zaman tamamlanacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/376) 190 

50. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
ın, Batı - Trakya'daki ırkdaşlarımız üze
rinde gitikçe artmakta olan Yunan baskı
sının önüne geçmek için ne gibi tedbirler 
alınmasının düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/377) 190 

51. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
m, faturasız mal satışının önlenmesi için 
ne çare düşünüldüğüne dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/378) 190 

52. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, Tokat'ın Omala ovasını sulayacak ka
nalın yapımının, bugüne kadar, niçin ge

ciktirildiğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/379) 190 

53. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, Niksar - Erbaa karayolu yapımının ne 
zaman bitirileceğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/380) 190 

54. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, 14 . 7 . 1966 tarihli Yeni İstanbul 
Gazetesinde bir bakana atfen yayınlanan 
olaya dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/384) , 190 

55. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
ın, Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/385) 190 

56. _ Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'in, gösterişli temel atma törenleri ter
tiplenmesinden ne gibi faydalar umuldu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/387) 190 

57. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Oku
lunun, meslekî öğretimle görevli eleman 
ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/388) 190 

58. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'un Araklı ilçesine 
bağlı Köprüüstü köyünde sel felâketine 
mâruz kalan ailelere yardım yapılması, ko
nusunda ne düşünüldüğüne dair İmar ve 
İskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/389) 190 

59. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ili ve ilçelerinin orta
okul, lise, sanat ve teknik okul ihtiyacını 
gidermek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/390) 191 

60. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'de 
bekletilen ve harcırah alamıyan subay ve 
astsubayların malî sıkıntısını önlemek için 
ne düşünüldüğüne dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/391) 191 

61. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, Ankara - Amasya ve Erbaa üzerinden 
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Kelkit vadisini izliyerek, Erzurum anayo
luna bağlanacağı müjdelenen Kuzey kara
yolunun ne zaman tahakkuk edeceğine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/392) 191 

62. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'-
in, Erbaa - Niksar ve çevrelerinde Antep
fıstığı yetiştirilmesi konusunda ne düşü
nüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/393) 191 

63. — Diyarbakır Milletvekili Tank 
Ziya Ekinci'nin, 1965 yılı içinde, yurt ça
pında, muhtaç çiftçiye dağıtılan tohum
luk buğday ve arpa miktarına dair Tarım, 
Maliye ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/397) 191 

64. — Çorum Milletvekili Ahmet Uy-
sal'ın, Toprak Mahsulleri Ofisine çeltik ve 
pirinç mubayaası yapılıp yapılmıyacağına 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından söz
lü sorusu (6/398) 191 

65. — Erzurum Milletvekili Necati Gü
ven'in, Atatürk Üniversitesinde, matbaa 
alımında milyonluk bir suiistimal yapılmış 
olduğu hakkındaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/399) 191 

66. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'ın, otomobil sanayii kurmak için 
müracaat eden Opel ve Fiat firmaların
dan, Fiat firmasının tercih edilmesindeki 
millî menfaat gerekçesinin ne olduğuna 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/400) 191 

67. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, yurdumuzda ne ka
dar himayeye muhtaç ve kimsesiz çocuk 
bulunduğuna ve bunlardan ne kadarına, 
Devletin, toplumun şefkat ve himayesi te
min edildiğine dair Sağlık ve Sosyal, Mil
lî Eğitim ve Çalışma bakanlarından sözlü 
sorusu (6/401) 191 

68. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu-
zaffer Özdağ'ın Sinema'dan, eğitim ve ter
biye kurumu olarak, millet çapında ve 
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millî eğitim camiasında, faydalanma ölçü
müzün ne olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/402) 191 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer Özdağ'ın, Diyanet işleri Başka
nının seyahat programının iptali ile kendi
sinin Tunus'tan geri çağrılması sebebinin 
ne olduğuna dair Dışişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu (6/403) 191:192 

70. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin 
Hakkı Esatoğlu'nun, Yüksek Adalet Diva
nı karariyle îmralı'da idam edilenlerin 
naaşım mirasçılarına verilmesi konusunda 
yapılmış bir müracaat olup olmadığına da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/404) 192 

71. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, Hükümet politikasını tas-
vibetmiyen yayın organlarına karşı yö
neltilen baskının mesullerinin kimler ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/405) 192 

72. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgü-
zar'm, kok kömürü almak istiyen gerçek 
ihtiyaç sahiplerinin bu ihtiyaçlarını nasıl 
ve ne yoldan karşılanacağına dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/406) 192 

73. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinde vukubulan sel felâketinde, han
gi ilçelerde ne miktar arazi ve bahçenin 
zarar görmüş olduğuna dair Tanm Baka
nından sözlü sorusu (6/407) 192 

74. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, ikinci bir sel fe
lâketine düşülmemesi için, derelerin ıslahı 
ve denize akış menfezlerinin genişletil
mesi konusunda ne gibi çalışmaların yapıl
dığına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Bayındırlık bakanlarından sözlü sorusu 
(6/408) 192 

75. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nın, Artvin iline bağlı köyle
rin yol yapımı ve onarımı işinin ne safha
da olduğuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/409) 192 
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76. —- Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'mn, Artvin'in Ardanuç İlçesi İlk
öğretim Müdürünün başka yere nakli için 
alman Disiplin Kurulu kararının durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/410) 192 

77. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nm, Artvin Valisinin makam oto
mobili ile muhtelif illerde 25 gün gezmiş 
olmasından dolayı hakkında bir işlem yapı
lıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/411) 192 

78. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nm, Artvin ilinin hangi köyleri
nin içme suyu tesislerinin 1965 ve 1966 yıl
ları programına alındığına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/412) 192 

79. — Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, üçüncü demir - çelik fabrikasının 
İskenderun - Payas arasında kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Başba
kandan ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/413) 192 

80. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Sümerbank'ın pamuk alımı 
işlerine başlıyabilmesi için gerekli hazır
lıkları ikmal edip etmediğine ve bir taban 
fiyatı tesbit edilmiş olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/414) 193 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, İller Bankasının bir mütaahhide yüklü 
bir ticari kredi vermesinden nüfus kul
landığının doğru olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/415) 193 

82. — Erzurum Milletvekili Gıyaset-
tin Karaca'nın, deprem bölgesinde evleri 
yıkılan vatandaşların evlerinin ne zaman 
ve ne şekilde yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/416) 193 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü-
zar'ın birkaç gemi tersanesinin daha ku- -
rulmasının düşünüldüğü hakkındaki ya
yımın doğru olup olmadığına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/417) 193 

84. — Sinop Milletvekili Hilmi İşğü-
zarin, Kastamonu Valisinin vazifesinden 
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alınması sebebinin ne olduğuna dair içiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/418) 193 

85. — istanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'm, adlî yılın açılışı konuş-
masiyle Anayasayı ve Ceza Kanununu 
açık bir şekilde ihlâl etmiş bulunan Yar
gıtay Başkanı hakkında ne düşünüldü
ğüne dair Adalet ve içişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/419) 193 

86. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, 1966 - 1967 ders yılı için 
üniversitelerin giriş imtihanlarına kaç 
öğrencinin başvurduğuna ve açıkta kalan 
öğrenci bulunup bulunmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/420) 193 

87. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlıı'nun, pamukta ve alelûmum 
zirai ürünlerde taban fiyatı tesbiti ile 
ürünlerin idrakinden önce ilânının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/425) 193 

88. — Bursa . Milletvekili Sadrettin 
Çanga'nm, Almanya'da vefat eden işçi 
vatandaşlarımızın cesetlerinin kendi vatan 
topraklarında defnedilmesini kolaylaştı
rıcı tedbirlerin alınmış olup olmadığına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/426) 193 

89. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Murat önerin, Afyon Karahisarin Daz
kırı Kaymakamına, köylülere meydan da
yağı atmasından dolayı ne gibi bir işlem 
yapıldığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/427) 193 

90. — Tokat Milletvekili Osman Sa-
raçin, Erbaa'da bir tütün bakım ve iş
leme evi yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/428) 193 

91. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nım, 1966 ekim mevsiminde yapılan 
tohum dağıtımında ne gibi esasların na
zara alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/429) 194 
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92. — Konya Milletvekili Nazif Ku-

rucu'nun, Türkiye'de, merkezî dışarda 
bulunan kaç dernek olduğuna dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/430) 194 

93. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, Türkiye'de, dışardan yönetilen 
bir hrisûyanlık propagandası olup olma
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/431) 194 

94. — Hatay Milletvekili Talât Kö-
seoğlu'nun, Adlî yılın açılmasında bir ko
nuşma yapan Yargıtay Başkanı hakkında 
görevini kötüye kullanmak suçundan bir 
tahkikat açılıp açılmadığına dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/432) 194 

95. — Erzurum Milletvekili Nihat Di-
ler'in, Erzurum'da çimento fabrikası ku
rulmasının ikinci Beş Yıllık Plâna alınıp 
alınmadığına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/433) 194 

96. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Konya ilinde sulama ile entan-
sif ziraati hâkim kılmak için ne gibi ça
reler düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/434) 194 

97. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, küçük esnafın, fakir zümrenin 
ve köylünün yeterli krediye kavuşturul
ması için ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/435) 194 

98. — Konya Milletvekili Nazif Kun 
• rucu'nun, yeniden hazırlanmakta olan 

köy kanununun ne zaman Meclise sevk 
edileceğine dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/436) 194 

99. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, A. P. Hükümetinin kuruluşun
dan bu yana kaç belediye başkanı ve köy 
muhtarı hakkında idari kovuşturma açıl
dığına dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/437). 194 

100. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile 
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kurulan işletmelerin istihsallerinin, muay
yen bir kısmının ihracedUmesi için alınmış 
bir tedbir olup olmadığına dair Sanayi 
ve Ticaret balkanlarından sözlü sorusu 
(6/438) 194 

101. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun mahkemelerdeki işlerin süratini 
sağlamak konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/439) 194 

102. — Erzurum Milletvekili Nihat 
Diler'in, Erzurum'da yünlü dokuma ve 
deri fabrikası kurulması ile süt sanayii
nin geliştirilmesi hususularında ne düşü
nüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/440) 194:195 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ül-> 
ker'in, Beslenme, Gıda Kontrol ve Tek
noloji Grupu Başkanlığının, lüzumu aşi
kâr olduğu halde, lâğvedilmesi gerekçesi
nin ne olduğuna dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/441) 195 

104. — Erzurum Milletvekili Nihat 
Diler'in, Erzurum ovasının sulanması 
için ne düşünüldüğüne dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/442) 195 

105. — Erzurum Milletvekii Nihat x 
Diler'in, petrol emareleri bulunduğu an
laşılan Erzurum ve dolaylarında petrol 
aranması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/443) 195 

106. — İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Orman içi köylerinin kalkınma
sı için 1965 ve 1966 yıllarında yapılan iş
lerin neler olduğuna dair Tarım ve Köy 
işleri bakalarmdan sözlü sorusu (6/444) 195 

107. — Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'm İzmir Halk Eğitim Merke
zi Müdürlüğünün görevinden niçin alın
dığına dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/445) 195 

108. — Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'm, İzmir Millî Eğitim Müdü-
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rünün, görevinden alınmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/446) 195 

109. — Tekirdağ Milletvekili Orhan 
Öztrak'm, Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Se-
metle köyü içme suyu inşaatının hangi 
sebeplerle durdurulduğuna dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/448) 195 

110. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyuurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi 
bankaları tarafından yaptırılmakta olan 
ikramiye evlerinin, yurdun muhtelif yer
lerinde yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye, Ticaret ve imar ve 
iskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 195 

111. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, meslek okulu mezunlarının 
kendi branş ve itısasları dahilindeki fa
külte ve yüksek okullara devam edebil
melerini sağlamak için bir çalışma olup 
olmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/450) 195 

112. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, aynı tahsil seviyesine ve hiz
met müddetine sahibolan memurlar ara
sında eşitlik sağlanması için ne gibi ted
birler alındığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/451) 195 

113. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'm, yağmurdan ıslanmış üzümlerin 
Tariş'ce satmalınması için bir emir verilip 
verilmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (Ç/452) 195:196 

114. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Ceyhan Ticaret Borsası Mec
lisinin, seçimlere 10 gün kala feshedilme
si sebebine dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/455) 196 

115. — Muş Milletvekili Kemal Ay
taç'm, Personel Kanununun tatbikatını 
temin için 1966 yılı Bütçesine konulan 
470 milyon lira ödeneğin akıbetinin ne 
olacağına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/457) 196 
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116. — Muş Milletvekili Kemal Ay

taç'in, ilkokul öğretmenlerine de konut 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/458) 196 

117. — Muş Milletvekili Kemal Ay
taç'in, tasarruf bonolarının kaldırılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/459) 196 

118. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü-
'zar'ın, Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde 
bir iş mahkemesi kurulması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/460) 196 

119. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü
zar'm, Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı 
Ekinviran mevkiinde petrol araştırması 
yapılıp yapılmadığına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/461) 1% 

120. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Pozantı ilçesinde Tekel için 
kiralanan binanın kira ücretine ve duru
munun müsaidolup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/462) 196 

121. — Yozgat Milletvekili Nuri Ko-
damanoğlu'nun, içtüzüğün 95 nci mad
desinin bugünkü tatbikatının içtüzüğün 
lâfzına ve ruhuna uygun bulunup bulun
madığına dair Millet Meclisi Başkanın
dan sözlü sorusu (6/463) 196 

122. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Ankara'nın Polatlı ilçesi Ma
cun köyüne, yedek subay öğretmen ola
rak atanan M. T. T. B. Başkanının, öğret
menlik vazifesine devam etmemesi ve si
yasi beyanatlar vermesi karşısında ne 
gibi işlem yapıldığına dair Millî Eğitim 
ve Millî Savunma bakanlarından sözlü 
sorusu (6/464) 196 

123. — Tokat Milletvekili Fethi Ala
calı'nın, Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, 
Turhal ve Artova'ya bağlıyacak karayol
larının 1967 yılı bütçe döneminde tamam-
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lanıp tamamlanamıyacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/465) 196 

124. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer özdağ'ın, 1965 - 1966 ders yı
lında lise ve muadili okullardan mezun 
olup bir üniversite veya yüksek okula 
giremiyerek açıkta kalan öğrenciler için 
ne tedbir düşünüldüğüne dair Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü so
rusu. (6/466) 196:197 

125. — Yozgat Milletvekili Yusuf Zi
ya Bahadınlı'nın, tçel ili Anamur ilçesin
de 6 öğretmenin işten elçektirilmesinde ve 
bir öğretmenin Bakanlık emrine alınma
sındaki gerekçenin ne olduğuna dair 
İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/467) 197 

126. — Tokat Milletvekili Fethi Ala
calı'nm, Tokat'ın Zile Devlet Hastanesi
ne, ameliyat servisi için lüzumlu olan 
narkoz aletinim bugüne kadar, verilme
mesi sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu. (4/468) 197 

127. — Tokat Milletvekili Fethi Ala
calı 'nın, Almus hidro elektrik santralın
dan, Almus ilçesinin istifade ettirilme
mesi sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanından sözlü sorusu. (6/469) 197 

128. — Sivas Milletvekili Mustafa 
Kemal Palaoğlu'nun, Sivas'ta teknik 
okul açılması için bir hazırlık olup olma
dığına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu. (6/470) 197 

129. — Adana Milletvekili Ali Kar
cı 'nın, hangi turistik tesislere, «Turizm 
ve turistik tesislerin ihtiyacı için lüzum
lu maddeler» kotasından ne miktar itha
lât tahsisi yapıldığına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/471) 197 

* 
130. .ı— İstanbul Milletvekili Suphi 

Baykam'ın, çocuk Ressam Bedri Bay-
kam'ın Amerika ve Avrupa'daki sergile
rine maddi ve mânevi yardımı icabettiren 
hususların neler olduğuna dair Turizm 
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ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/472) 197 

131. — Tekirdağ Milletvekili Orhan 
öztrak'ın, Tekirdağ merkez ilçesine bağ
lı Semetli köyünün, 1964 yılıida plâna 
alınıp inşasına başlanan içme suyu inşaa
tının durdurulması sebebinin ne olduğu
na dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/473) 197 

132. — Erzurum Milletvekili Necati 
Güven'in, Erzurum iline bağlı bulunan 
1 050 köye, köylünün kalkınması için, 
Ziraat Bankasınca tevzi edilmek üzere 
tahsis edilen kredi ile hayvancılık kredi
si miktarının ne olduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/474) 197 

133. — Mardin Milletvekili İbrahim 
Aysoy'un, Mardin Valiliğince verilen pa
saportları vize etmekten imtina eden Lüb
nan Büyükelçiliğinin bu tutumu konusun
da ne gibi tedbirlerin alınmasının dü
şünüldüğüne dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/475) 197 

134. — Samsun Milletvekii Yaşar 
Akal'ın, Samsun'da 19 Mayıs adiyle bir 
üniversite kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/476) 197:198 

135. — İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Türk üniversitelerinde Hüseyin 
Ayan adında, asistan veya doçent, birinin 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/477) 198 

136. — Sakarya Milletvekili Hayret
tin Uysal'm Atatürk'ün Bursa nutku
nun, Atatürk'© aidolmadığını iddia et
menin, bunu özellikle, halkın şüpheyle 
karşılaması lâzımgelen bir nutuk olarak 
empoze etmenin sebebinin ne olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/478) 198 

137. — İstanbul Milletvekili Tekin 
Erer'in, Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge 
yolundaki köşkte 6 Şubat 1933 günü, ak
şam yemeğinden sonra, 13 - 14 kişiye hi
taben bir konuşma yapıp yapmadığına 
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dair İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/479) 198 

138. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'ın, son kararname ile Tayland'a 
atanan Büyükelçimizin Kore'de görevli 
bulunduğu sırada sebebiyet verdiği bâ
zı olayların bilinip bilinmediğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/482) 198 

139. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, pancar çiftçisinin çalışma
larının iyi değerlendirilebilmesi için, pan
car fiyatlarına zam yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu, (6/484) 198 

140. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fab
rikasına, 0. H. P. Koalisyon hükümetleri 
ile A. P. Hükümeti zamanlarında kaçar 
aded işçi alınmış olduğuna dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/485) 198 

141. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fab
rikasının, 1965 - 1966 yıllan içerisinde, is
tihsal ettiği çimentoların hangi firmalara 
verildiğine ve halka pahalı satılması kar
şısında ne gibi tedbir alınmasının düşünül
düğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu. (6/486) 198 

142.— Hatay Milletvekili Hüsnü Öz
kan'ın, kesinleşmiş mahkeme kararlarının 
vaktinde infazını sağlamak ve böylece va
tandaşların mağduriyetini önlemek üzere, 
her hangi bir tedbir alınmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Adalet ve Millî Sa
vunma bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/487) 198 

143. — Malatya Milletvekili Şaban 
Erik'in, Ankara'nın Varlık ve Gayret 
mahallelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ait meskenlerin, kimler için inşa ettiril
diğine ve halen kimlerin oturduğuna dair 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/489) " 198 

144. — Afyon Milletvekili Mustafa 
Akalın'in, lise ve ortaokullardaki müdür 
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yardımcılarının, haftalık ders saatlerine 
ve bunların girmedikleri dersler için, diğer 
öğretmenlere ödenen ücretlere dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/490) 198: 

200 
/ 145. — Afyon Milletvekili Mustafa 

Akalın'm, Afyon - Şuhut yol güzergâhının, 
kadîm İstanbul - Ankara yolu istikametin
de değiştirilmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/491) 200 

146. — ıSivas Milletvekili Gıyasettin 
Duman'm, Tarım Bakanlığında görevli Zi
raat mühendislerinden, kaçar kişinin, büro 
ve taşra teşkilâtında çalıştığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/492) 200 

147. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, görevleri icabı, avukat ve 
öğretmenlere, silâh verilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/493) 200 

148. — Artvin Milletvekili Turgut Al-
tunkaya'nın, Artvini'n Ardanuç ilçesine 
bağlı İrmaklar bucağına telefon hattı çeki
lip çekilmiyeceğine dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/494) 200 

149. — Kastamonu Milletvekili i. Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu ili dâhilinde,, 
1966 yılında, kaç hariciye mütehassısı ve 
operatör bulunduğuna dair Sağlık ve 'Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/495) 200 

150. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'm, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün, nerelerde dinlenme te
sisleri bulunduğuna dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/496) 200 

151. — Kars Milletvekili Osman Yelte-
kin'in, Kars Ticaret Odası seçimlerinde, 
Bakanlığın emrini yerine getirmiyen idare 
âmiri hakkında kanuni bir işlem yapılıp 
yapılmıyacağına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/497) 200 

152. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akalın'm, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı Genel Müdürünün, diğer nıüesse-
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«elerdeki görevlerine ve aldığı istihkak
lara dair Eneriji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/498) 200 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
UysalIn, T. ö. D. M. F. üyesi olan bâzı ilk
okul müdürlerinin, haksız olarak, ilkokul 
öğretmenliğine atanmalarına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/499) 200 

154. — Sivas Milletvekili Kâzım Kan
gal'ın, Sivas'ın Kangal ilçesi kaymakamı
nın, Tortum'a tâyin edilmesi sebebine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/500) 200 

155. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kin'in, memleketimizde şimdiye kadar ku
rulan köy kalkınma kooperatiflerinin ade
dine ve çalışma konularına dair Köy içleri, 
Çalışma ve Ticaret bakanlarından sözlü so
rusu (6/501) 200:201 

156. — Edirne Milletvekili Türkân Seç
kin'in, ikinci Beş Yıllık Plânda, tarımsal 
kalkınma konusunda ne gibi tedbirlerin 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/502) 201 

157. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
TaJhısin Uzun'un, Kırklasreli'nin Lüleburgaz 
ilçesine bağlı Ahmetbey Belediyesinde, or
taokul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/503) 201 

158. — Burdur Milletvekili Fethi CeUk-
baş'ın, ticaret lisesi mezunlarının, üniver
sitelerin sosyal ilimler tedris eden fakül
telerine girebilme imkânlarına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1504) 201 

159. — İstanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'm, Ankara üniversiteli Zi
raat Fakültesinde, Profesörler Kurulunun 
kararı alınmadan, dış seyahat harcamaları 
yapılıp yapılmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/505) 201 

100. — Adana, Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın Kadirli ilçesinin bâzı 
köylerinde, bahçeleri tâhribeden suçluların 
adalete teslim edilip edilmediklerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/506) 201 
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161. — Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, Nevşehir milletvekillerinden biri
nin, Ürgüp ilçesinde, turistik vasıfları haiz 
olmıyan binalarına turizm fonunda kredi 
sağlama teşebbüsünde bulunup bulunma
dığına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/507) 201 

162. — Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, Nevşehir milletvekillerinden biri
sinin, iskân raporu olmıyan ve İş Bankasına 
kiralanan binasına dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/508) 201 

163.^— Nevşehir Milletvekili İbrahim 
Boz'un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı 
ve halıcılık kooperatiflerinin, yıllık kong
relerinin yapılıp yapılmadığına dair Tica
ret ve Sanayi bakanlarından sözlü soru
su. (6/509) 201 

164. — Nevşehir Milletvekili ibrahim 
Boz'un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Ka
rayolları Bakımevine çekilmekte olan 
elektrik hattından, bir milletvekilinin man
dırasına da elektrik verilip verilmediğine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/510) 201 

165. — Sinop Milletvekili Hilmi işgü-
zar'm, balık avlanmasında kullanılan mal
zemelerin, memleketimizde imal edilip edil
mediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorum. (6/511) 201 

166. — Corum Milletvekili Haısan Lâtif 
ıSarıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde 
F/ııii«timal olup olmadığına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu. (6/512) 201:202 

167. — Aydın M'lletvekiai M. Kemal 
Yılmaz'in, zeytin müstahsilinin ihtiyaçla
rının karşılanması konusunda ne düşü
nüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/513) 202 

• 168. — Konya Mileltvekili Nazif Ku-
rucu'nun, işsizlik sigortasının ne zaman 
ta/bbik olunacağına dair Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu. (6/514) 202 

169. — Konya Milletvekili Nazif Ku-
rucu'nun, memleketimizdeki işsiz sayı-
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sına ve gelecekteki inkişafına dair Başba
kan ve Çalışma Bakanından sözlü so
rusu. (6/515) 202 

170. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un 9-10 Ocak 1967 tarihinde Ho
rasan'da vukubulan hâdiselere ve or
taokul müdürünün Erzurum'a nakil se
bebine dair İçişleri ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu. (6/516) 202 

171. — Sinop Milletvekili Hilmi îş-
güzar'm, Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunda suiistimal olup olmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/517) 202 

172. — Gümüşhane Milletvekili Sabri 
Özcan San'm, Bursa nutkunun, Atatürk 
tarafından söylenmiş olup olmadığına 

H •« ' 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

Denizli Milletvekili Atıf Şohoğlu'nun, daha 
önce vermiş olduğu sözlü soruların bir tanesini 
geri aldığına ve 12 tanesini de yazılı soruya çe-
verdiğine dair önergeleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Petrol Araştırma Komisyonunun çalışma sü
resinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi kabul olundu. 

Petrol Araştırma Komisyonunda bir üyenin 
çekildiğine dair önerge okundu ve Daimî ko
misyon seçimleriyle birlikte bu üyelik için de 
seçim yapılacağı bildirildi. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 21.7.1967 
gün ve 242 sayılı Millet Meclisi kararının ipta
line dair teskeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Yapılan Komisyon seçimleri sonucunda, Ti
caret Komisyonu T. î. P. Adana Millet
vekili Ali Karcı ile bâzı komisyonlara seçilecek 
bağımsız üyelikler hariç, bütün milletvekilleri
nin aday gösterdikleri komisyonlara üye seçil
miş oldukları ve, 
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dair Millî Eğitim ve Adalet Bakanla
rından sözlü sorusu. (6/518) 202 

173. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Karadeniz Teknik Üniversite
sinin ihtiyaçlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/519) 202 

174. — Ordu Milletvekili Sadi Pehli-
vanoğlu'nım, Ordu'da bir hava alanı in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/520) 202 

175. — Ordu Milletvekili Sadi Pehli-
vanoğlu'nun, Ordu'da bir liman tesisinin 
düşünülp düşünülmediğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/521) 202: 

204 

\tm n 

Petrol ve yerli ilâç sanayii hakkında araştır
ma yapmakla görevli Komisyonlarda açık bulu
nan üyelikler için gösterilen adayların da seçil
dikleri bildirildi. 

Seçilmiş olan komisyonların 21 . 11 . 1967 
Salı günü toplanarak başkan, sözcü ve kâtiple
rini seçmeleri ve seçim sonuçlarına ait tutanak
ların Başkanlığa gönderilmesi gerektiği belir
tildi. 

Geçen yıl ikurulmuş olup kendilerine verilen 
işleri bitiremedikleri için bu yıl yeniden kurul
ması gereken geçici komisyonların listesi oku
narak bunların yeniden kurulmaları kabul 
olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, An
kara'da toplantı yapan Kıbrıslı mücahitlere 
karşı emniyet kuvvetlerinin davranışları sebe
biyle îçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında 
gensoru açılmasına dair önergesi okundu ve 
gündeme alınıp alınmaması konusunun gelecek 
birleşimde görüşüleceği bildirildi. 

Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, bâzı 
arkadaşlariyle birlikte vermiş oldukları aynı ko
nundaki gensoru önergesini, Kıbrıs'taki buhra-

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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nın had devreye girmiş olması sebebiyle geri 
aldıklarını belirtmesi üzerine bu önergenin ge-
^iverildiği bildirildi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, Kay
seri'de vukua gelen olaylar ve, 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Kıbrıslı 
soydaşlarımıza karşı Türk Devleti olarak içine 
girilen taahhütlerin yerine getirilmemesi sebe
biyle Hükümet hakkında gensoru açılmasına 
dair önergeleri okundu ve her iki önerge hak-
(kında gelecek birleşimde gündeme alınıp alın
maması konusunun görüşüeceği bildirildi. 

Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm 
bir önerge vererek içinde bulunduğumuz şart
lar göz önünde tutularak fevkalâde mazeretler 
dışında sayın üyelerin Meclise devamını ve 

1. — Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair sözlü soru önergesi 
Tarım Bakanlığına gönderilmiştr. (6/647) 

Tezkereler 
1. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'nı, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında, Başbakanlık tezkeresi. (3/781) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

2. — Adana Milletvekili Turhan Dilligü'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
la Başbakanlık tezkeresi. (3/782) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

3. — Adana Milletvekili Turhan Dilligü'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-

Meclisin her gün saat 15 - 19 arasın
da toplanmasını istediği açıklanarak, Meclis 
çalışmalarının düzenlenmesi konusunda grup 
başkanları ile yapılacak görüşmede bu husu
sun dikkat nazarına alınacağı ve gerekirse 
Genel Kurulun oyuna başvurulacağı bildirildi. 

22 . 11 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime sat 17,45 te son 
verildi. 

Kâtip 
Başkan Tokat 

Ferruh Bozbeyli Fethi Alacalı 
Kâtip 

Tunceli 
Kenan Aral 

2. — İstanbul Milletvc«<kili Reşit Ülker'in, 
elma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair sözlü soru önergesi Ticaret ve Tarım Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/648) 

da Başbakanlık tezkeresi. (3/783) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

4. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlj(k tezkeresi. (3/784) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

5. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması, hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/785) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

SOKULAR 
SÖZLÜ SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihaz ile yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen kabul düğme
lerine basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra
dan gelen sayın üyelerin de lütfen kabul düğ-

i. — Hamsim Milletvekili Yasar AhaVın, 
Samsun ilinde meydana gelen sel felâketi dolayı-
siyle gerekli tedbirlerin alınması ve yardımların 
yapılması konusundaki demeci ve İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in cevapları. 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın Ya
şar Akal, Samsun'daki sel felâketi dolayısiyle 
Hükümetten bâzı dileklerde bulunmak üzere 
gündem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Ya
şar Akal. 

YASAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; kafamızın ve gönlümüzün 
Kıbrısla dolu olduğu şu günlerde sizlere bir baş
ka konudan bahsetmek zorunluğunu duydum. 
Çünkü, yurdumuzun Samsun ilinde halen ilk 
ağızda 6 000 kişi ve dolaylı olarak da 120 000 
kişi birtakım tedbirlerin Hükümetçe alınmasına 
intizar etmektedirler. 

Bildiğiniz gibi, bundan bir süre önce Sam
sun'un bugüne kadar görmediği şekilde bir sel 
felâketine uğradı. Alaçam'ın Etyemez ve Kozlu 
köyleri ve Alaçam'ın belediye hudutları içi, ay
rıca Samsun'un belediye hudutları içi tamamen 
selden harabolmuştur. Bu sel felâketinde esas 
itibariyle «şu yapılmıştır, bu yapılmıştır, şu tür
lü bir hataya uğranılmıştır» şeklinde birtakım 
suçlamalara gitmeden, sadece bundan sonra alı-

melerine basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo

ruz. 

nacak tedbirlere Hükümetin nazarı dikkatini 
çekmek istiyorum. 

Sayın Bakan bizzat gitmişler ve yerinde gör
müşlerdir. Çarşamba tarafındaki ırmak haliha
zır yatağına oturmamıştır ve orada yaşıyan 
6 000 Samsunlu, ki halen de yağışlar devam 
etmektedir, ölüm tehlikesi ile karşıkarşıyadır. 
Nitekim, bundan evvelki sellerde dört kişi can 
kaybına uğradığı gibi bizzat resmî kayıtlarla da 
sabittir ki, yüzden fazla ev yıkılmıştır. 

Şimdi ilk yapılacak iş Çarşamba tarafındaki 
Mert Irmağı birtakım çıkıntılar yapmıştır; o 
çıkıntıların temizlenerek rahatça aka bilmesini 
temin etmek lâzımdır. Aksi takdirde, bizzat gör
dükleri gibi, eski yarış yeri denilen ve halen 
biraz evvel arz ettiğim gibi. 6 000 kişinin yaşa
dığı yer her an hayat tehlikesi ile karşıkarşı
yadır. Bundan başka burada evleri yıkılan ar
kadaşlarımıza, Samsunlulara henüz daha rahat 
barınabilecekleri her hangi bir yer temin edil
miş değildir. 

Sayın Bakandan bir hususta daha istirham
da bulunauağım. 

Samsun'un kanalizasyon meselesi gerçekten 
bir derttir. Sırf trafiği aksatmamak gayesi ile 
şehrin yolları üstünkörü kapatılmıştır ve kana
lizasyon tamamen patlamış durumdadır. Bele
diye Reisi ile yaptığımız görüşmede ilk ağızda 

tf G 4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bir milyon sekizyüz bin lira bu kanalizasyonun 
temizlenmesi için lâzımdır, demiştir. Şayet bu 
kanalizasyon serbest akım yapabilecek hale gel
mediği takdirde yer yer patlama olacaktır» Sam
sun halkı tamamen bir hastalık tehlikesi ile 
karşıkarşıya bulunmaktadır. Bu 1 800 000 li
ranın ne zaman gönderleceğini öğrenmek istedi
ğimiz gibi, derhal gönderiİmesindeki zarureti 
de arz etmek isterim. 

Ayrıca, Alaçam'ın Etyemez ve Kozlu köyle
rinin içi sellerin getirdiği taşlarla dolmuştur. 
Bu taşlar temizlenmediği takdirde en ufak bir 
yağmurda bundan evvelki can kaybı ile kıyas-
lanmıyacak şekilde can kaybı ile karşılaşıla
caktır. 

Savm arkadaşlarım; bu vesile ile bir hususu 
da sövlemek istiyorum. Biz, daima felâketler 
geldikten sonra o felâket yerine giderek .birta
kımı tedbirler almak yoluna eritmekteyiz. Hal-
bnki. bu meydana gelmiş felâketleri. ırmağın ta
şacağını üc ay evvel biz bevan ettik. Kanalizas
yonun her an patlama tehlikesi ile karsıkarsıva 
olduğunu defaatle söyledim. Bütün temenni
min bu"*"n Samsun'da, yarın Sivas'ta, öbür gün 
A,Tnasvfl,'da vukubulacak bu türlü sellere karsı 
tedbirlerin seilenme olduktan, felâket geldik
ten donra alınması de*il. felâket gelmeden ev
vel alınmasının teminidir. Bu vesile ile bun- t 
da.n sô T-aM dolacak felâketler i^in bMakım 
uyarmalarda bulunduysam kendimi bahtiyar 
hissedeceğim. 

HeT>i«i7İ saygı ile selâmlarım. 
BASKİN — imar ve iskân Bakanı Sayın 

Hald«n Menteseofriu. buyurun. 
İMAR VE ISKAN BAKANI HALDUN 

MENTE8EOĞLU (Cumhuriyet Senatosu Mn#-
la Üvesi) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri: 6 ve 7 Kasım günleri şiddetli vaeıslar do-
lavısivie Samsun ilimizin idinde, Alacam ilçesi
nin bâzı köylerinde ve ilce merkezinde ve Ya-
kakent belediyemizin içinde seller tahribat yap
mıştır. 9 Kasım günü. vanımda ilgili umum mü-
d*"*,1«.r ve bilhassa DSl Genel Müdürü o'duğu 
h*lde Samsun'a gittim. Arkadaşımızın temas 
ettiği pribi. Samsun şehri irinde sahilde bulunan 
ve Gecekondu Kanunu tatbikatı dolaytsiyle tas
fiye bölgesi olarak kabul edilen ve 1968 yılın
da önleme bölgesine intikali takarrür etmiş 
olan mahalle içinde yüz hanenin yıkıldığı tes-
bit edilmiştir. 

Diğer taraftan şehrin içinâe bâzı yollar bo
zulmuş Ve kanalizasyonun mühim addedilebile
cek mihrak noktalarında da tortuların bulun
duğu tesbit edilmiş ve derhal Bayındırlık Ba
kanlığı Limanlar Dairesinin oradaki teşkilâtı 
ile Bakanlığıma bağlı iller Bankasının bölge 
teşkilâtı ve belediye ekipleri harekete geçmiş, 
gerek İller Bankasına tarafımdan lüzumlu öde
nek emri, gerekse Bayındırlık Bakanlığından 
adı geçen teşkilâta yapacakları işin karşılığı 
olan ödeneğin tahsis edildiği emri Verilmiş ve 
faaliyete geçilmiştir. 

Yıkılan yüz evin içinde oturan afetzede va
tandaşlarımızın da süratle kendilerini barındı
rabileceği piref abrika evlere nakli Bakanlığımca 
karar altına alınmış, yeri tesbit edilmiş ve ha
len bu barakalar monte edilmektedir ve bu ay 
sonunda bu vatandaşlarımız sıhhi şartları haiz, 
fennî şartları haiz bu piref abrika evlere intikal 
ettirilecek. Bu suretle Türkiye'de ilk defa âfe-
+in vukuunu takibeden 20 gün içinde afetzede
ler yeni evlerine iskân edilmiş olacaktır. 

Alaçam ilçemizde de, ilce merkezinde ve il
kenin umumi ulaşım hayatında müessir olan bir 
^ömrünün iki ayağı yıkılmıştır. Bu könfünün 
de yapılması emri verilmiştir ve bi+mek üzere
dir. Alacam ilcesine bağlı üç köyümüzde sel 
tahribat yapmış, ancak beş ev ağır hasara ug-
•»•a.-mıstır. Bunların da iskânı inin ve iaşelerinin 
mgianması için lüzumlu tedbirler ahnmıs ve 
mahallî idare amirliğine gerekli miktarda öde
nek tahsis edilmiştir. 

Bunun dışında Yakakent Belediyesine de 
aynı yardım yapılmış ve adı gecen belediyeye 
^n Meri sa-S-lıya îlmelfiri ve su baskınının ya-n^ıs 
olduğu tahriplerin süratle giderilebilmesi için 
Mfayetli miktarda kredi açılmış bulunmaktadır. 

, Arkadaşımızın temas etmiş olduğu Mert Ir
mağının ıslahı Enerii Bakanlığı tarafından plân
lanmıştır ve yürütülmeye başlanmak üzeredir. 
Sayın Enerji Bakanı arkadşım bu konuda daha 
tafsilâtlı bilgi arz edecektir. Bu adı geçen yer
lerde sellerin yapmış olduğu tahribat sadece 
Mert Irmağının taşmasiyle değil, şimdiye ka
dar 30 - 34 seneden beri görülmemiş derecede 
kesif, devamlı yağmurun yağmasından ileri gel-
niş bulunduğu da tesbit edilmiştir. Binaenaleyh, 
ievamlı ve kesif yağmurların tevlidetmiş oldu-
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ğu sellere karşı önceden alınacak bir tedbirin 
fennî imkânı yoktur. Ama taşkın sular İçin alın
ması iktiza eden tedbirler mevcuttur ve Dev
let Su İşlerimizde bunu muayyen plânlamalara 
göre, yıllık icra programlarına alarak uygula
maktadır. Saygiyle arz ederim. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın Refet Sezgin. Siz de aynı konuda mı 
Sayın Sezgin? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. Aynı konuda size söz 
veriyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem miletvekilleri; Samsun mil
letvekili Sayın Yaşar Akal tarafından bundan 
kısa bir süre önce Samsun ve çevresinde vukua 
gelen sel sebebiyle gündem dışı yapılan konuş
maya İmar Ve İskân Bakanı arkadaşım gerekli 
cevabı arz etmiş bulunuyor. Bakanlığımı ilgi
lendiren soru bakımından kısa bir maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

Bundan üç dört ay kadar önce, Samsun'un 
Çarşamba İlçesinde ve bir hafta kadar önce de 
Samsunîda ve Alaçam'da şimdiye kadar vâki 
olmıyan ölçüler içerisinde yağmur yağması se
bebiyle sellerin vâki olduğu ve birtakım tahri-

> batın meydana geldiği yüksek malumlarınızdır. 
Mert Irmağının ıslahı ve bundan böyle sel se
bebiyle zarar ika etmemesi bakımından Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğünce gerekli çalışma
lar , yapılmakta ve son seller sebebiyle 
de bu çalışmalar hızlandırılmış bulun
maktadır. Umumiyetle Samsun'un çevresi 
ile beraber sel tahribinden kurtulması 
bakımından Yeşilırmak üzerinde Ayvacık isimli 
bir barajın inşası, Mert Irmağının ıslahı ve Çar
şamba sağ sahil sulamasının yapılması öngörül
mektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ilerle
miş olup Ayvacık Barajı, bunun hemen yakının
da kurulacak Barahor Barajı ile beraber Çar
şamba Ova'sımn sulanması, Mert Irmağı'nm ıs
lahı bir milyar iki yüz milyon civarında malî 
portesi bulunan bir proje olarak 1968 yılında 
idare binaları ve yollan inşa edilmek, 1969 yı-

ltnda baraj bölgelerine başlanmak üzere bu yıl 
sonunda ihale edilmek üzere gerkli hazırlıklar 
yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışmaların netice-» 
si alınınca ümidediyor ve bekliyoruz k^ bundan 
böyle Samsun'da olağanüstü hallerde dahi bu 
kabîl âfetler olmıyacaktır. Saygılarımla arz 
ederim efndim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden Başkan
lığın bâzı sunuşları olacaktır. İki Cumhurbaş
kanlığı ve bir Başbakanlık tezkeresi ile altı 
araştırma önergesini okuttuktan sonra Yüksek 
Heyetinizin iznini alarak Komisyonlardaki 
açık üyelikler için seçim yapılacaktır. 

2. — Vazife ile Yurddışına giden Millî Eği
tim Bakam İlhami Ertem'e Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbşakanlığı tezkeresi 
(3/786) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 

Bakanı ilhami Ertem'in dönüşüne kadar Millî 
Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Başbakan'ın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 

/ ederim. 
Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'e Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/787) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar Ticaret Ba
kanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil-

, lik etmesinin Başbakan'ın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'tn Suudî 
Araistan ve Libya'ya yapacakları resmî ziyarette 
kendilerine Tokat Milletvekili Osman Saraç'tn 

164 — 
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refakat etmesinin uygun görüldüğüne dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/788) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın 20 - 30 Kasım 1967 ta

rihleri arasında Suudi Arabistan ve Libya'ya 
yapacakları resmî ziyarette kendilerine Tokat 
Milletvekili Osman Saraç'tın refakat etmeleri 
uygun görülmüştür. Anayasanın 78 nci madde
sine göre* gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret 
buyursun efendim... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı deprem bölgesinde sağlam ve hasar 
germemiş* binaların yanında betonarme bin/da
rın .bir moloz yığını haline gelmesi sebeplenin 
incelemek üzere bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/21) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
Reşit Ülker'in Adapazarı deprem felaketi ile 
iJgili olarak Anayasanın 88 nci . mnddbsi ge-
ıt-ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yük3Dk Baskınlığına 
Adapazarı deprem felâketi yerinde görül-

rüldüğünde şu manzara karşısında kalınmış
tır. Birçok binalar sapa sağlam dururken, bu 
sağlam ve hasar görmemiş binaların yanında
ki betonarme binalar bir moloz yığını haline 
gelmiş bulunmaktadır, özellikle eski binaların 
değil, yeni binaların çökmüş olduğu da müşa-
hade edilmiştir. 

Depremin ertesi günü bizzat yerinde yap
tığımız incelemede halk tarafından, yıkılan 
binalarda vasıfsız çimento kullanıldığı, dep
rem ile ve imarla ilgili mevzuata önem veril
mediği ileri sürülmüştür. Görülen manzara bu 
iddiaları doğrular niteliktedir. Adapazarı ve 
civarı, bu deprem felâketini ucuz atlatmıştır. 
Bunun sebebi de 1943 depreminden ibret alı
narak, binaların pek çoğunun usulüne uygun 
ve sağlam yapılmasıdır. Böylece deprem fe
lâketinden can ve mal kaybına uğramamızın 
esas sebebi, kanunlara tam uyulmamasıdır. 

Bir deprem bölgesi olan Türkiye'mizde ye
ni yeni faciaları, can ve maJN kaybını önleyici 
tedbirleri aramak ve bulmak, Yüce Parlâmen
tonun görevidir. Şu sırada «Umumi hayata mü
essir afetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle 
yapılacak yardımlara dair» Kanunun değişik
liği ile ilgili tasan, Meclis gündemindedir. 

Adapazarı deprem bölgesinde, diğer pek 
çok sağlam dururken, bâzı binaların ve bilhas
sa betonarme binalrın yıkılmasının nedenleri
nin araştırılması yerinde olacaktır. Böylece 
bir taraftan, Parlâmentomuz konu hakkında 
bilgi edinecek, bir taraftan, vatandaşlarımız 
uyanlacak, bir taraftan da Meclis gündemin
de bulunan Afetler Kanunu, en son tecrübe
lerden ve bilgilerden yararlanılarak tedvir* 
edilmiş olacaktır. 

Deprem olaylarını millî bir mesele olarak 
ele alan Yüce Parlâmentomuzun Adapazarı dep
rem bölgesinde, bâzı binaların, diğerleri sağ
lam dururken yıkılması nedenlerinin incelen
mesi ve yıkılmaların hangi sebepler neticesin
de meydana geldiğini tesbit ve bilgi edinmek 
nsere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Mr Meclis Arattırması yapmaya karar verme
lini arz Ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Önerge Meclis gündemine alı
nacak ve ileriM birleşimlerde sırası geldiği za
man görüşülecektir. 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser ^kaçakçılığı 
olaylarını ve bu konuda alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere bir Meclis Araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/22) 

BAŞKAN — Adana.Milletvekili Kemal Sa-
rıibrahimoğlu'nun tarihî eser kaçakçılığı ile il
gili olarak bir Meclis Araştırması açılması ile 
ilgili önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birkaç yıldır iç ve dış basının ciddiyetle 

üzerinde durmakta olduğu «Tarihî eser kaçak
çılığı» ciddî tedbirleri süratle bulunup tatbik 
edilmediği takdirde, baha biçilmez tarihî ve 
turistik değer taşıyan eserlerimizden yakın 
bir gelecekte eser kalmıyacaktır. 
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5 i 8 . 1967 tarih ve 7118 sayılı Milliyet Ga- I 
zetesinm1 birinci sayfasında «Türkiye soyulu
yor» başlığı ile verilen haber,, gerek Dorak ha
zinesinin kaçırılışı ve gerekse diğer tarihî eser
lerin kaçırılışının acı hikâyesini delilleri ile 
ortaya koymaktadır. Bu soyguna iştirak eden 
milletlerin mensuplarını dahi isyana sevk 
eden, arkeolojik soygunun delilleri ile tesbi-
ti, alınması gereken tedbirlerin ve çıkarılması 
gerekecek kanunların, gerçeklere ve gerekle
re uygun ve müessir olmasını mümkün kılacak
tır. 

Bu sebeplerle; Türkiye'den yabancı memleket
lere «Tarihî eser kaçakçılığı» olayını genişli
ğine ve derinliğine tetkik ve tahkik ederek, 

ö alınması gereken idari ve kanuni tedbirleri tes
bit ve Yüce Meclise arz etmek üzere, her par
tiden küveti oranında alınacak üyelerle ku
rulacak onbir kişilik bir Meclis Araştırma he
yeti teşkilini. Anayasanın 88 ve 89 ncu madde
leri gereğince istirham ederim. Saygı ile. 

7 . 8 . 1967 

Adana Milletvekili 
Kemal Sanibrahimoğlu 

BAŞKAN — önerge Meclis gündemine alı
nacak ve ileriki birleşimlerde sırası geldiğin
de görüşülecektir. 

7. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, tefeciliğe kesin olarak son vermek, millî 
üretimi arttırmak ve tarımla geçinen köylü ve 
çiftçilerin emeklerinin kargılığını almalarını 
sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit et
mek üzer&^ bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/23) 

BAŞKAN — Güven Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Coş
kun Kırca'nın, başta Ziraat Bankası olmak üze
re kamu kuruluşları tarafından açılan kredi
lerle ilgili olarak bir Meclis araştırması açıl
masını istiyen* önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu ku

ruluşları tarafından açılan kredilerin büyük 
müstahsil kütlesine ulaşması şarttır. * 

Bu kredilerin bir kısmının esasen kanunla 
yasaklanmış bulunan «tefecilik» piyasasını bes- | 

lediğini gösteren açık deliller vardır. Memle
ketimizin belli başlı ihraç malları olan zirai 
mahsûlleri yetiştiren köylü ve çiftçilerimizin 
emeklerinin karşılığını almalarinı sağlıyacak 
yaygın bir kredi politikasının uygulanması za
rureti ortadadır. Müstahsilin kredi' ihtiyaçla
rının lâyiki veçhile karşılanması, kanunen ya
sak olan birtakım yollara başvurulmasını önli-
yecektir. 

Devlet imkânlarının ve yardımlarının, millî 
üretimi artıracak ve geniş müstahsil kütlesinin 
yüzünü güldürecek seviyeyi bulması ve bu 
amaca uygun şekilde kullanılmması şarttır. 

1. Bugün uygulanan para ve kredi politi
kasının zirai alandaki aksaklıklarını tesbit et
mek, 

2. Kanuni yasaklara rağmen devam eden 
tefeciliğe iktisadi tedbirlerle kesin olarak son 
vermek, 

3. Millî üretimi artırmak, 

4. Ziraatten geçinen milyonlarca köylü ve 
çiftçinin emeklerinin karşılığını almalarını sağ
lamak için gerekli tedbirleri araştırmak ama-
ciyle, icabında Ankara' dışında da incelemeler
de bulunabilmek ve kurulusundan itibaren üç 
ay içinde raporunu vermek üzere bir Meclis 
Araştırma Komisyonunun kurulmasını Güven 
Partisi Grupu adına arz ve teklif ederim. 

Güven Partisi 
Millet Meclisi Gru,p 

Başkanvekili 
Coşkun Kırca 

İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — önerge Meclis gündemine alı
nacak ve önümüzdeki birleşimlerde sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

8. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nm, büyük halk kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amaciyle alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere bir Meclis • araştırması yapılmasına dair 
Önergesi. (10/24) 

BAŞKAN — Güven Partisi Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nın, büyük halk kütlelerinin sağlığını 
tehdideden hilelere Ve ihmallere kesin bir çare 
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bulmak ve bunun tedbirlerini görüşmek üzere 
bir Meclis araştırması açılmasını istiyen önerge
sini okutuyorum. 

Milelt Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1. Büyük halk kütlelerinin sağlığını tehdi-

deden hilelere ve ihmallere kesin olarak son 
vermek zamanı gelmiştir. Bunun için merkezi 
Devlet Teşkilâtında bütün bu konuları yakın
dan izliyecek ve halk sağlığı açısından en te
sirli tedbirlerin alınmasını mümkün kılacak so
rumlu bir orana ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, her ilde, gerekli kontrol ve tahlil
lerin çok muntazam şekilde yapılması şarttır. 
Milyonlarla insanın sağlığını ilgilendiren bir 
kontrol ve tahlillerin önemi yanında, gerekli 
tesislerin maliyeti çok küçüktür. 

2. Zeytinyağına madenî yağ karıştırılması 
konusunun ve benzeri hilelerin bütün yönleri 
ile aydınlanması ve gelecekte bu gibi hallerin 
tekrarlanmasını önliyecek kanuni ve idari ted
birlerin tam olarak alınması zaruridir. 

3. Teneke, damacana veya şişe içinde satı
lan bâzı suların taşıdıkları menba suyu veya fir
ma adlanna rağmen - hileli oldukları ve bir 
kısmının içilemiyecek derecede sağlığa zararlı 
maddeler ihtiva ettiği iddiası yaygındır. Bu 
konunun gerektirdiği tedbirlerin de tam aydın
lığa kavuşturulması gerekir. 

4. Temiz su içmek imkânından tamamiyle 
mahrum bulunan, ezcümle göl suyu, dere su
yu veya sağlığa zararlı suları içmeye mecbur 
olan köylü ve kentli yurttaşlarımızın durumu 
ise özel bir ilgi gerektirmektedir. 

5. Yıkama ve temizlik işlerinde kullanılan 
çeşitli maddelerin imâlinde de halkın sağlığına 
zarar verecek yollara başvurulduğu iddiası var
dır. Bu konu da ciddî şekilde incelemeye muh
taçtır. 

6. Birçok sahillerimiz, kaçak olarak denize 
akıtılan pislikler sebebiyle, halk sağlığı açısın
dan tehlikeli hale getirildiği gibi; bâzı şehir
lerimizde teneffüs edilen hava bile - bilhassa 
kış aylarında - zehirli ve sağlık için tehlikeli 
hale gelmektedir. < i 

7. Halk sağlığı bakımından zararlı olan 
hileleri önlemek başka şey; bunu vesile ederek 

aşırı sol edebiyatı yapmak başka şeydir. Kuru 
ile yaşı birbirinden ayırmak lâzımdır. Bir hile-
kâr firmanın suçunu dürüst teşebbüslere ve 
binlerce masum bakkala yüklemiyen âcil ve te
sirli tedbirler alınmalıdır. 

Biz, bu önerge ile, dürüst teşebbüs sahiple
rini vebal altında bırakmak değil, «halk sağlı
ğı yolunda millî bir kampanya» açılmasına âiz-
met etmek istiyoruz. \ 

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
nun ve bütçe yoluyle alması gerekli tedbirleri, 
Hükümete, merkezi idareye ve diğer kuruluş
lara, il idarelerine ve belediyelere düşen. gö
revleri araştırıp tesbit etmek üzere, yukarıda 
arz olunan konularda bir Meclis araştırması 
açılmasını ve kurulacak Meclis Araştırma Ko
misyonunun, icabında Ankara dışında da çalı
şarak ve bütün ilgili dairelerin, kuruluş ve te
şebbüslerin uzmanlarından yararlanarak, kuru
luşundan" itibaren en geç üç ay içinde raporu
nu Yüce Meclise takdim etmesini, Güven Partisi 
Grupu "adına saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Güven Partisi 
Millet Meclisi Grupu 

Başkanvekili 
Coşkun Kırca 

istanbul Milletvekili 

BAŞKAN önerge Meclis gündemine alına
cak ve ileriki birleşimlerde sırası geldiğinde gö
rüşülecektir. 

9. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca hare
ket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddialarını 
incelemek üzere bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (20/25) 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde yapı-
lagelmekte olan partizanca hareketleri araştır
mak üzere bir Meclis araştırması açılmasını is
tiyen önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ereğli Kömür işletmelerinde yapılagelmekte 

olan partizanca hareketlerin, atanmaların ve 
yolsuzlukların yerinde incelenmesi ve tam bilgi 
edinilmesi için, Anayasanın 88 nci maddesi uya-
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rınca'bir Meclis araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Kenan Esengin 

BAŞKAN — önerge Meclis gündemine alı
nacak ve önümüzdeki birleşimlerde sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

» 
10. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

orman içi köylerinin durumunu incelemek üzere 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önerge
si. (10/26) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Reşat öz
arda'nm, orman içi köylerinin durumunu incele
mek üzere bir Meclis Araştırma Komisyonu 
kurulmasiyle ilgili önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına • 
Özeti : Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince Orman içi köyle
rinin durumunu incelemek üzere 
bir Meclis Araştırma Komisyo
nu kurulması Hk. 

Olaylar : 

1. — Türkiye'de 13270 orman - içi köyünde 
yaklaşık olarak on milyon köylü vatandaş ya
şamaktadır. Ancak bunun yüzde sekseni yaşa
maktan ziyade sefalet ve yokluğun pençesinde 
ölüm - kalım mücadelesi yapmaktadır. 

Orman - içi köylerinde ömür çürüten vatan
daşlarımızın hayat seviyesi, ortalama hayat se-
piyesinin çok altındadır. Okuma - yazma bilen
ler oranının en düşük olduğu yerler de yine bu 
orman - içi köyleridir. Bu duruma süratle bir 
çare bulunmadığı takdirde, önümüzdeki yıllar
da orman - içi köylerimiz ciddî bir açlık tten-
likesiyle karşıkarşıya kalacaktır. 

Orman - içi köylerimizin geçim sıkıntısı 
içinde bunaldığı, ilk defa olarak 1956 yılında 
Hükümetin dikkatini çekmiş ve tehlikeyi önli-
yecek tedbirler. alınmıştır. Fakat ne yazık ki, 
Jbu isabetli tedbirler uygulanmadığı için tehli
ke gittikçe büyümüş ve nihayet bugünkü had 
safhaya gelmiştir. 

8 . 9 . 1956 tarihinde yürürlüğe giren 6831 
sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesinde 
aynen şu hüküm vardır : 

«Devlet ormanları içinde veya kenarında 
bulunup da civarındaki ormanlardan geçimle
rinin sağlanmasına imkân olmıyan köylerde ve 
dağınık evlerde oturanlardan: 

A) Bulundukları yerlerde muhitin icapla
rına göre ve muhtelif suretlerle kalkındırılma-
ları mümkün görülenlere, Ziraat Vekâletinin 
izni ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasın
dan kalkınma kredisi açılır. Kalkınma kredisi 
için yirmi yıl müddetle Ziraat Vekâleti bütçe
sine senelik miktarı 50 milyon liradan aşağı 
olmamak şartiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası sermayesine mahsuben ayrıca tahsisat 
konulur.» 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu
güne kadar aradan onbir yıl geçmiştir. 13 ncü 
maddenin âmir hükmü gereğince bütçeye yılda 
en az 50 milyon liralık tahsisat konmuş olsay
dı, bugüne kadar orman - içi köylerimizin kal
kındırılması için 550 milyon lira sarf edilmiş 
olacaktır. Bu kadarlık bir harcama da orman -
içi köylerimizi büyük ölçüde sefaletten kurtar
maya yetecektir. 

Halbuki bu maksat için 11 yılda bütçeye 
konan tahsisat yekûnu maalesef sadece 11,5 
milyon liradır. Bu tahsisatın yıllara taksimi de 
şöyledir: 

1957 yılında beşbuçuk milyon lira. 
1958 yılında bir milyon lira. 
1959 yılında bir milyon lira. 
1960 yılında hiç yok. 
1961, 1962 ve 1963 yıllarında sembolik ola

rak sadece birer lira. 
1964 ve 1965 yıllarında hiç yok. 
1966 yılında iki milyon lira. 
1967 yılında iki milyon lira. 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinde 

yılda 50 milyondan aşağı olmamak şartiyle Ta
rım Bakanlığı bütçesine tahsisat konması ka
bul edildiği halde, orman - içi köylerimize ka
nunla verilmiş olan bu haklarından 11 yılda 
538 500 000,00 liranın tamamen haksız olarak 
kesildiği açıkça görülmektedir. Şu hale göre 
ve yürürlükte olan bir kanuna dayanarak or
man - içi köylerimiz, son yılların bütçelerini 
hazırlıyan hükümetlerle bu bütçe kanunlarına 
müspet oy kullanmış olan parlâmento üyelerin
den, beşyüzotuzsekiz milyon beşyüz bin lira 
alacaklı durumdadır. Sözü geçen hükümetlerle 
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parlâmento üyeleri bu haksız tasarruflarından 
dolayı Türk Milletine karşı malî, siyasi ve mâ
nevi sorumluluk altında bulunmaktadırlar. 

Orman - içi köylerinde yaşıyan on milyon 
masum Türk köylüsü, bir gün bu gerçekleri öğ
rendiği zaman, bunun hesabını temsilci olarak 
gönderdiği kimselerden mutlaka soracaktır. 
«Orman Kanununun benim aleyhimde olan bü
tün hükümleri bana karşı insafsızca kullanılır 
da, benim lehimde olan tek madde hükmü ne
den uygulanmaz?» şeklinde sorulacak bir so
ruya kim cevap verebilecektir? 

Her yıl bütçe kanunu müzakereleri sırasın
da 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesini ha
tırlatanlara ilgisiz ilgililerin verdiği cevap büt
çe imkânsızlığıdır. Halbuki her yıl hükümetle
rin de desteğine mazhar olan ve milletvekilleri 
tarafından imzalanarak meclislere getirilen ka
nun teklifleri ile şu veya bu Bakanlığın, daire 
veya müessesesinin görevlilerine yüz milyonla
rı aşkın tazminat, ödenek, ek görev kadroları 
verilirken bütçe imkânsızlığı hiç düşünülmez. 
Bütçelerin son günkü müzakerelerinde, Meclis 
koridorlarını dolduran birtakım besleme der
neklerin temsilcilerinin baskısı ile «yağma Ha
sanın böreği» kabilinden bir ulufe dağıtma fur
yası başlar, bol keseden yüz binler, milyonlar 
dağıtılır. 

Tecrübe bize göstermiştir ki, kuvvetli baskı 
grupları için meclislerde bütçe imkânsızlığı di
ye birşey yoktur. Fakat esasta bir köylü dev
leti olması lâzımgelen Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinde, hakkını aramasını ve baskı yapma
sını bilmiyen on milyon masum orman köylü
sünün 20 milyarlık Devlet bütçesi içindeki payı 
iki milyon lirayı geçemez. Kanunun tâyin ve 
tesbit ettiği en az 50 milyon liralık tahsisat 
ona çok görülür. Açlık ve sefalet içinde felâ
kete sürüklenmesi, ondan alınan oyların onun 
aleyhine kullanılmasiyle tasvibedilir. 

Dış ülkelere yapılan saltanatlı, şatafatlı, 
özel berberli geziler ve beraberde getirilen kıy
metli eşya ve hediyeler için Devlet bütçesinden 
harcanan paralar; yüksek dereceli bâzı memur
ların görevli olarak senede birkaç defa yaptık
ları dış seyahatler ve her gelişlerinde birlikte 
getirip burada yüksek fiyatlarla sattıkları özel 
arabalar ve nadide kürkler için harcanan dö-
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I vizler; on milyon orman - içi köylüsüne ayrılan 
tahsisatın kat bekat üstündedir. 

Bir tarafta saltanat ve israf, bir tarafta aç
lık ve sefalet, sonra da (hızlı kalkınma, müref
feh Türkiye, nurlu ufuklar) edebiyatı... Olmaz 
böyle şey. 

2. — Geçim sıkıntısı yanında Devlet kuvvet
lerinin ağır baskısı.da, orman - içi köylüsünü 
her gün biraz daha ezmekte, perişan etmekte
dir. Geçen yıldan beri ormanlık bölgelere dağı
lan Orman Tahdit Komisyonlarından bâzıları 
biraz insaflı davranmakla beraber, çoğu da her 
türlü insaf ölçüsünü aşarak en az iki yüz yıl
dan beri dedenin dedesinden intikal eden ara
zileri, bağ ve bahçeleri orman sahası içine al
makta böylece ormanlık saha sınırlanacak yer
de, köylü kendi köyündeki kulübesinin içine 
sınırlandırılarak burada âdeta müebbet ağır 
hapis hayatı yaşamaya mahkûm edilmektedir. 

,1 Şu farkla ki, bu cezayı cezaevlerinde geçiren
leri Devlet beslemekte, bunlara ise bir dilim 
ekmek veren çıkmamaktadır. 

Köylünün palumutu senelerce evvel kilosu 
80, 90 ve hattâ 100 kuruştan satılırken bugün 
1 0 - 1 5 kuruşa ancak alıcı bulmaktadır.. Hem 
de öyle alıcı ki, bir kiloluk çuval için, usul 
böyledir diyerek sekiz kilo dara düşürmek su
retiyle parasını ödemektedir. Kantar oyunları 
da işin çabası, palamutun ağaçlardan çırpılma
sı, çuvallara doldurulması ve şehre nakliyesi 
için kiloda en az 25 kuruş masraf yapmak lâ
zımdır. Bu sebeple birçok yerlerde palamutlar 
toplanmadan ağacında kalmaktadır. 

Palamutun para etmemesi karşısında köylü 
meyilsiz düz arazideki palamut ağacını kesip 
odun yapmak ve yerine para getirecek bağ, 
bahçe yetiştirmek ister. Fakat Orman İdaresi 
buna da müsaade etmez. Diğer taraftan Devlet, 
palamut mahsulünü iç ve dış piyasalarda de
ğerlendirecek hiçbir tedbir almaz. 

Orman - içi köylüsü tapulu ve tapusuz ara
zilerinden sürülür, çıkarılır. Tapu senetlerinin 
iptali için mahkemelere dâvalar açılır. Davacı 
Orman İdaresi, ehlivukuf Orman İdaresi olduk
tan sonra da her dâvayı kaybeder. Tarlası, ba
ğı, bahçesi gittikten maada mahkeme masrafla-

I n, keşif masrafları avukatlık ücretleri altında 
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ezilir, öküzü, keçisi, satılır, yine de borçtan kur
tulamaz. 

Çaresiz kalan köylü, orman artığından, or
man döküntüsünden bir merkep yükü odun ya
par ve kasabaya götürür beş liraya satmak için. 
Fakat bu defa da orman kolcusu yakalar, zap
tını tutar ve mahkemeye verir. Beş lira kazana
yım da hem merkebin yemini hem evin tuzunu 
alayım derken merkep de gider zavallının elin
den, üstelik hapis ve para cezalan, avukatlık 
ücretleri de köylünün belini büsbütün kırar. Bâ
zı ilçelerin sulh ceza mahkemelerinde görülen 
dâvaların tamamı bu nevi orman dâvalarıdır. 
Mahkeme salonları, koridorları, her gün orman 
suçlusu köylülerle dolar taşar. Hâkim azarlar 
köylüyü aslını faslını öğrenmeden - «Bir dal ke
seceğine, bir adam öldürüp de gelseydin buraya, 
daha iyi olurdu» der. Köylünün kafasında bü
yük bir soru işareti belirir bu söz üzerine: «Bir 
daim değeri benim hayatımdan üstün. O 
halde ben neyim bu dünyada? Benim değerim 
ne ki, acep? Köylü bunu acı acı, uzun uzun dü
şünür ve şunda karar kılar - «Yurd savunma
sında kahraman asker, fakat ondan sonra bir 
çöp bile değilim ben kendi vatanımda.» 

Orman köylüsü bir merkep yükü odun için 
bu cefayı çeker. Diğer, taraftan nüfuslu kimse
ler trenler, kamyonlar dolusu kaçak orman em
valini diledikleri yere naklederler, yüksek fi
yatlarla satarlar, milyonlar kazanırlar. Fakat 
bunlardan hiç birisi bu mahkemelerin karşısı
na çıkarılamaz. İhbarlar olsa dahi Jıer şey sü
ratle kitabına uydurulur, tahkikat dosyalan 
kapatılır. Kapatmıyacak babayiğit çıkarsa, der
hal işinden olur. Yalnız doğru söyliyen değil 
doğru iş yapmak istiyen de dokuz köyden ko
vulur. Nasreddin Hoca zamamndan bu yana, 
bu konuda hiçbir zihniyet değişikliği olmamış
tır Türkiye'de. Bu işler hep böyle gelmiş, böy
le geçmiştir. Böyle gelmekte, böyle gitmekte
dir. Bakalım ne zamana kadar. 

Dünyalar değişir, nesiller değişir, fakat or
man - içi köylüsünün kaderi değişmez. Bir mer
kep yükü odun yapan veya babadan kalma 
2 - 3 dönümlük toprağını sürüp arpa, çavdar 
eken binlerce orman köylüsü her "gün mahke-
'me kapılarında, cezaevi köşelerinde sürünür, 
gider. Bir kolcunun tuttuğu zabıt muteber sa-

I yılır, mahkeme buna göre cezayı yapıştırır, 
başka delil aramaz. Çok defa köylü günahsız 
olarak garaza kurban gider, hapiste yatar, pa-
!*a cezası öder. Bu kahır içinde orman köylüsü 
iki yılda on yıl ihtiyarlar, çöker, göçer, gider. 

3. — Orman - içi köylüsü Allahına yürekten 
bağlı, Devletine sadıktır. Her şeyi tevekkülle 
karşılar. Orman - içi köylüsünü kaldmdırmak 
ııaksadiyle Devlet bütçesinden yılda ancak iki 
milyon lira ayrılırken, İkinci Beş Yıllık Plân
da Orman Genel Müdürlüğü emrine ateşli si-
1 ahlar satmataıak için iki milyon liralık tahsi
sat konması çok acıdır. Orman - içi köylüsünü 
kalkındırmak için konan tahsisat kadar, ona 
karşı kullanılmak için ateşli silâh satınalınma-
sı göz yaşartıcı elîm bir hâdisedir. Kısaca ifa
de edilmek istenirse, Devlet kuvvetleri Orman 
tdaresiyle, jandarmasiyle, Hazinesiyle, Adliye-
siyle on milyon orman - içi Türk köylüsüne 
karşı amansız ve insafsız bir savaş halindedir. 
Köylü devletine bağlı olduğu için elini kaldır
maz ve bu savaşta daima mağlûp düşerek sırt 
üstü yere serilir. 

I Devlet, ormanlan kendisinin korunduğunu 
zanneder. Halbuki ormanları koruyan Devlet 

r değil, bu ormanlar içinde yaşıyan Türk köylü
südür. Ormanlan korumak herkes için millî 
bir görevdir. Ormanlan hep beraber koruyalım. 

yFakat orman olmıyan yerleri de orman sa
yıp köylüyü hayat hakkından mahrum etmiye-
lim. Asıl gaye, hem ormanı hem de onun içinde 
yaşıyan insanı korumaktır. Bunlardan birisini 
korumaya çalışırken diğerini yok etmek zihni
yeti, korkunç sonuçlar doğurabilir. Bu bakım
dan bugünkü tatbikatı süratle değiştirmek ve 
etkili tedbirler almak lâzımdır. Aksi halde bir 
gün bütün ümidini kaybedecek olan Türk köy
lüsü ormana düşman kesilirse, o zaman ne ona 
karşı kullanılacak iki milyon liralık ateşli si
lâhlar, ne de ağır top ve tanklar, ormanları 
korumaya yetmiyecektir. 

Ormanlan; içinde yaşıyan köylüyü ormana 
düşman yapmakla değil, dost yapacak tedbir
ler almakla korunabilir. Kırkbeş yıllık Cumhu
riyet devrinde, orman - içi köylüsü, yapılan bü
tün vaidlere rağmen, kendi vatanında hür ve 
rahat yaşama imkâmna kavuşturulamamıştır. 
Bugüne kadar uygulanan sakat tutum, ne or-

I manların korunmasında, ne de içinde yaşıyan-

» 
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ların refahının sağlanmasında etkili sonuç ver
memiştir. 

Yurdumuzda beliren büyük bir tehlikeyi 
ortaya koymak ve bunun çarelerini araştırıp 
bulmak amaciyle bu takririmi hazırlamış bulun
maktayım. 

Sonuç : 

1. — Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
orman - içi köylerinin durumunu incelemek üze
re 15 kişilik bir meclis araştırma komisyonu
nun kurulmasını, 

2. — Bu komisyonun yurt içinde ve orman
lık bölgelerde incelemeler yapmakla yetkili kı
lınmasını, 

3 . — Kurulacak komisyonun üç ay süre ile 
görevlendirilmesini arz ve teklif ederim. 
10.11.1967 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

BAŞKAN — önerge Meclis gündemine alı
nacak ve önümüzdeki birleşimlerde sırası gel
diğinde Meclis araştırması açılıp açılmaması 
üzerinde görüşme yapılacaktır. 

11. —- Ordu Milletvekili ŞacU Pehlivanoğ-
lu'nun, gündemde bulunan 520 ve 521 sayılı 
sözlü sorularını geri aldığına dair önergesi. 
(6/520, 521) 

BAŞKAN — Bu husustaki önergelerini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarafımdan verilmiş olup, gündemin 174 ve 

175 nci sıralarında bulunan iki sözlü sorumu, 
ihtiva ettiği mevzular İkinci Beş Yıllık Plân 
içinde Hükümetçe değerlendirildiğinden geri 
alıyorum. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Ordu 
Sadi Pehlivanoğlu 

BAŞKAN — 174 ve 175 sıra sayılı sözlü so
rular geri verilmiştir. 

12. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 360, 
457 ve 459 sayılı sözlü sorularını geri aldığına 
dair önergesi. (6/360, 457, 459) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
İlgili Bakanlıklara tevcih ettiğim ve bugün

kü gündemin 38, 115, 117 sırasında kayıtlı söz
lü sorularımı zaman geçmiş olmasına binaen 
geri alıyorum. Gereğini arz ederim. 

Muş 
Kemal Aytaç 

BAŞKAN — Gündemdeki 38, 115 ve 117 sı
rada bulunan sözlü sorular geri verilmiştir. 

13. — Üyeleri noksan kalan komisyonlara' 
üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
20 Kasım Pazartesi günkü 6 nci Birleşimde ya
pılan komisyon seçimleri sonunda, ancak altı 
komisyonun üye seçimi tamamlanmış, buna 
mukabil 19 komisyondaki seçimler noksan kal
mıştır. Bu 19 komisyondan 15 tanesinde birer 
üye, dört tanesinde ikişer üye halen münhaldir. 

Komisyon seçimleri tamamlanamadığı için, 
komisyonlar başkan ve sözcülerini seçememekte, 
bu itibarla yasama görevlerini de yerine getire
memektedirler. Bu itibarla, bu noksan seçimle
rin bugün gündeme alınarak ikmali hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu seçimin bir tek liste üzerinden yapılması
nı ve seçim sonuçlarının da bir tek tasnif komis
yonu ile tasnifini oyunuza sunuyorum. Bu husu
su kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, sayın üyelere Jle dağıtılmış bulunan 
aday listeleri üzerinde bir açıklama yapacağım. 

Efendim, Bayındırlık Komisyonunda bir 
üye açık kalmıştır. Bu üyeliğe Sayın Ahmet 
Cebi aday gösterilmiştir. Çalışma Komisyonun
da bir üyelik boştur. Bu üyeliğe Sayın Sami Bi-
nicioğlu aday gösterilmiştir. Dışişleri Komisyo
nunda bir üyelik boştur. Bu üyelik için üç aday 
gösterilmiştir. Sayın Feridun Cemal Erkin, Sa
yın Kasım Gülek, Sayın İsmail Hakkı Akdoğan, 
Dağıtılmış olan matbu listelerde, Sayın Meh
met Ali Arsan'm da ismi yazılı ise de Sayın Ar
san bir önerge ile müracaat ederek, kendisinin 
Dışişleri Komisyonuna değil, Plân ve Bütçe Ko
misyonuna aday olduğunu söylemektedir. Bi
naenaleyh, sayın üyelerin Dışişleri Komisyonu
na üye olarak yazılmış olan Sayın Arsan'ı sil-

— 171 —. 
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meleri ve mevcut 3 üyeden, yani Sayın Feridun 
Cemal Erkin, Sayın Kasım Gülek ve Sayın İs
mail Hakkı Akdoğan'dan da bir tanesini yaz
maları, Dışişleri Komisyonu için gerekmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonunda 
bir üyelik boştur. Bu üyelik için Sayın Rifat 
Baykal aday gösterilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonluğunda bir üye
lik boştur. Bu üyelik için Sayın Kemal Ataman 
aday gösterilmiştir. 

içişleri Komisyonunda bir üyelik boştur. Bu 
üyelik için Sayın Bahattin Uzunoğlu aday gös
terilmiştir. 

BAHATTÎN UZUNOĞLU (Samsun) — Ben 
bir önerge ile müracaat ettim, Dahiliye yerine 
Ticaret ve Köy İşleri Komisyonuna adaylığımı 
koyuyorum. 

BAŞKAN — Bahattin Uzunoğlu arkadaşı
mız önergesiyle, «Köy İşleri ve Dahiliye Komis
yonuna adaylığımı koymuştum. Bu defa Dahi
liye yerine Ticaret Komisyonuyla, Köy İşlerine 
adaylığımı koyuyorum» diyor. Bu şekilde tashih 
edilmesini rica ediyor, içişleri Komisyonundan 
Sayın Bahattin Uzunoğlu'nu siliyoruz. 

İmar ve İskân Komisyonunda bir üyelik boş 
kalmıştır. Buraya Sayın Hüseyin Balan aday
dır. Kamu İktisadi Teşekkülleri Komisyonunda 
iki üyelik boştur. Şu ana kadar Sayın İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu adaydır. Bir üyenin bağım
sızlardan olması gerekmektedir. Sayın Hüseyin 
Balan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
na da adaylığını koymaktadır. Lütfen sayın 
üyelerin ellerindeki puslalara Hüseyin Balan'-
m ismini Kamu İktisadi Teşebbüsler^ Komisyo
nuna yazmalarını rica ederim. / 

Köy İşleri Komisyonunda bir üyelik mün-
haldir. Bunlara evvelce Sayın Bahattin Uzun
oğlu ile Sayın Muzaffer Özdağ aday gösteril
mişti. Sayın Uzunoğlu şimdi okuduğum önerge
siyle feragat ettiğine göre... 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — İçiş
lerinden feragat ediyorum. 

BAŞKAN — Oradan feragat etmiyorsunuz, 
evet. Yalnız İçişlerinden feragat ediyorsunuz. 
Şu halde, Köy İşleri Komisyonunda mevcut bir 
boş üyelik için iki aday vardır : Sayın Uzunoğ
lu ve Sayın Muzaffer özdağ... Sayın üyeler bun
lardan bir tanesini yazacaklardır. 

22 . 11 . 1967 O : 1 

I Maliye Komisyonunda bir üyelik boştur, şu 
ana kadar her hangi bir müracaat da vâki olma
mıştır.. Maliye Komisyonundaki boş üyelik için 
lütfen bağımsız milletvekillerinden bir arkada
şımızın adaylığını koymasını veya bir arkadaşı 
tarafından konmasını rica ederim. Gıyasettin 
Duman... Memduh Erdemir... 

; v 
Millî Savunma Komisyonunda bir üyelik 

boştur. Sayın Fuat Uluç adaydır. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda iki üyelik boş
tur. Evvelce şu isimler bildirilmişti; Sayın Mem
duh Erdemir, Oğuzdemir Tüzün, Hüseyin Balan, 
Mehmet Ali Arsan, Mehmet Altınsoy. Şimdi de 
Şaym Islimyeli Plân ve Bütçe Komisyonuna 
adaylığını koymaktadır. 

Tekrar okuyorum efendim : Sayın Fenni îs-
limyeli, Memduh Erdemir, Oğuzdemir Tüzün, 
Hüseyin Balan, Mehmet Ali Arsan ve Mehmet 
Altınsoy arkadaşlarımız içerisinden iki kişiyi 
Bütçe ve Plân Komisyonuna seçmek gerekmek
tedir. 

Evet, bir hususa dikkatinizi çekmek istiyo
rum : Sayın Hüseyin Balan İmar ve İskân Ko
misyonuna adaydır. Ayrıca, Bütçe ve Plân Ko
misyonuna da adaylığını koymaktadır. Ve şimdi 
verdiği bir önergeyle de Sanayi Komisyonuna 
adaylığını koymaktadır. En fazla iki komisyon
da aday olacağına göre sayın üyelerin oy verir
ken bu hususu göz önünde bulundurmalarını ri
ca ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunda bir 
üyelik boştur. Şu ana kadar her hangi bir aday 
bildirilmemiştir. Nurettin Ardıçoğlu aday gös
teriliyor, bağımsızlardan. Sayın üyelerin İûtfen 
bu şekilde işaret buyurmalarını rica ederim. 

Sanayi Komisyonunda bir üyelik boştur. Sa
nayi Komisyonu için Hüseyin Balan bir öner
geyle müracaat edip adaylığını koymaktadır. 
Aynca Sayın Enver Güreli 'nin de adaylığı 
konmaktadır. Necati Güven'de Sanayi Komisyo
nuna aday gösterilmektedir. 

Şimdi, Sayıştay Komisyonunda ilki üyelik 
münhaldir. Bunların bir tanesinin Millet Par
tisinden olması gerekmektedir, partiler arasın
daki orana göre. 

AHMET BİLGİN (Edirne) — Söz istiyorum 
efendim. 

/ 



M. Meclisi B : 7 22 . 11 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Bilgin, buyurun efendim. 

AHMET BİLGİN (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, grupuınuza mensup bütün milletve
killeri ikişer ihtisas komisyonlarında vazife al
mış bulunmaktadırlar. Binaenaleyh, Sayıştay 
Komisyonuna aday göstermekten feragat ediyo
ruz. («Mümkün değil» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir fiilî zorunluk var. 
Millet Partisi grupuna dâhil arkadaşlar esasen 
ikişer komisyonda adaydır. Binaenaleyh komis
yonlarda bulunmak bir hajk olduğuna göre 
«grup feragat etti, yani komisyonda olmasın» 
in imkânı yok. Şimdi Sayın Bilgin, buyurun. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş
kanım, komisyona Sayın Enver Güreli'yi aday 
göstermek mümkün müdür, bizim tarafımızdan? 

BAŞkAN — Anlıyamadım efendim. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Bağımsız 
aday olarak rey verebilir miyiz? 

BAŞKAN — Verirsiniz, buna mâni hiçbir 
hal yok, gayet tabiî. Zaten okuduğum münhal-
ler hep bağımsızların kontenjanından. .Yalnız, 
Sayıştay Komisyonuna Millet Partisinin bir üye 
vermesi gerekiyordu, ki şimdi duydunuz fera
gat ediyor. Bir de Ticaret Komisyonunda Tür
kiye İşçi Partisi kontenjanından bir üyelik mün-
haldir. Şu halde, Sayıştay Komisyonunda iki 
münhal üyelik için bağımsız milletvekillerinden 
aday rica ediyoruz efendim. («İsmail Hakkı Ak
doğan» sesleri) İsmail Hakkı Akdoğan. Bir üye 
daha lâzım efendim. Sayın bağımsız milletvekil
leri lütfen komisyonlarda vazife için tâlibolsun-
lar. Zannedersem, şimdi açıklamak istemiyorum 
isimlerini, fakat hiçbir komisyona tâlibolmıyan 
arkadaşlarımız var. («Osman Yüksel» sesleri) 
Osman Yüksel, Ahmet Tahtakılıç. Sayıştay Ko
misyonuna, bu üç arkadaşımız adaydır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Ben 
aday değilim. 

BAŞKAN — Siz feragat ediyorsunuz. 
Efendim, Tarım Komisyonunda bir üyelik 

münhaldir. Bu ikomisyona Sayın İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu adaydır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Neticede çı
kacak olan kanunların bâzı arkadaşlar veya si
yasi teşekküller tarafından Anayasa Mahkeme

sine sevk edilmesi ihtimali olabilir. Zira Anaya
sa Komisyonuna seçilecek adayların başına ba
ğımsız denmiş, C. K. M. P. nin kayıtlı üyesidir 
bu arkadaş. Sonradan Anayasa Mahkemesine 
hesap vermek durumuna düşebiliriz. Bunun için 
bu arkadaşların partilerinden istifa edip, etme
diklerinin tasrih edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bu arkadaşlar fil
hakika bir partiye bağlı, ama burada bağımsız 
diye gösterilmiş olmaları, mensubolduklan par
tinin Mecliste bir siyasi parti grupu teşjkil ede
memiş olmasından ileri geliyor. Beyan buyurdu
ğunuz endişeler de, Sayın Meclis Başkanının 
Başkanlığında Grup Başkanvekillerinin yaptık
ları toplantıda gözden geçirilmiştir. Böyle bir 
ihtimal şimdiki halde varit değildir, efendim. 

Şimdi Tarım Komisyonundaki bir boş üyelik 
için Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'nun aday 
olduğunu arz etmiştim. 

Ticaret Komisyonunda iki üyelik vardır. Bu 
üyeliklerden birisi partilerin oranına göre T, 1. 
P. e düşmektedir. T. 1. P. in adayı Sayın Ali 
Karcı'dır. Bir üyenin de bağımsızlardan olması 
gerekmektedir. Sayın Bahattin Uzunoğlu biraz 
evvel okuduğum önergesi ile bu komisyona 
adaydır. 

Turizm ve Tanıtma Komisyonunda bir üye
lik boştur, Sayın Turhan Dilligil münhal üyeli
ğe adaydır. Başka yoktur. 

Bir Ulaştırma Komisyonu kalıyor, bir üye
lik boştur, bağımsızlardan bir aday rica ediyo
rum. Osman Zeki Yüksel, Necati Güven.. 

Sayın Kemal Ataman, bağımsız milletvekili 
arkadaşımız Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komis
yonuna adaylığını koyuyor. Bu suretle bu ko
misyon için Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, 
Sayın Hüseyin Balan ve Sayın Kemal Ataman 
oluyor. İki üyelik boş olduğuna göre sayın üye
ler bunun içinden bir seçme yapacaklardır. 

İçişleri Komisyonuna evvelce adaylığını koy
muş olan Sayın Bahattin Uzunoğlu bu adaylı
ğından feragat etmiştir, («Ahmet Tahtakılıç» 
sesleri) Sayın Ahmet Tahtakılıç İçişleri Komis
yonunda münhal üyelik için aday gösterilmek
tedir, lütfen o şekilde kayıt buyurmanızı rica 
ederim. * 
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Oy puslalan dağıtılmıştır, tasnif komisyonu 
için kur'a çekiyorum. 

Sayın Orhan Birgit? Yok. 
Sayın Abdullah Çilli? Yok. 
Sayın Adnan Akarca? Yok. 
Sayın İzzet Oktay? Yok. 
Sayın Nihat Diler? Yok. 
Sayın Bülent Ecevit? Yok. 
Sayın Selim Sarper? Yok. 
Sayın Ömer Usta? Yok. 
Sayın Cevat önder? Burada. 
Sayın Mehmet Ali Aytaç? Yok. 
Sayın Şefik tnan? Yok. 
Saym Şerafettin Paker? Yok. 
Sayın Muhiddin Güven? Burada> 
Öaym Adil Aydın? Yok. 
Sayın Feyyaz Koksal? Burada. 
Şu halde Tasnif Komisyonu Cevat önder, 

Muhiddin Güven, Feyyaz Koksal arkadaşlarımız
dan teşekkül ediyor. 

Oylamaya hangi ilden başlıyacağımıza dair 
kur'a çekiyorum: Adana. 

Enver Güreli arkadaşımız «Sanayi Komisyo
nu adaylığından feragat ediyorum, Bütçe ve 
Plân Komisyonuna aday gösterilmemi rica ede
rim.» diyor. Esasen Bütçe ve Plân Komisyonuna 
aday gösterilmişlerdi. Sanayi Komisyonuna da 
kendileriyle beraber Necati Güven aday göste
rilmiştir. Şu halde yalnız Necati Güven kalıyor 
Sanayi Komisyonunda. 

Maliye Komisyonu için de Gıyasettin Duman 
ile Memduh Erdemir adaydır. («Sayıştay Ko
misyonuna adaylar kimlerdir?» sorusu) Sayış
tay Komisyonuna Osman Zeki Yüksel ve isma
il Hakkı Akdoğan arkadaşlarımız adaydır. -

İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) — 
Sayın Başkanım, istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı Akdoğan 
feragat ediyor. 

Efendim, seçim sonuçlarının selâmeti bakı
mından bir küçük açıklama daha yapmaya mec
burum. Evvelce Sayın Rifat Baykal Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Komisyonuna, Sayın Fuat 
Uluç da Millî Savunma Komisyonuna aday gös
terilmişlerdi. Şimdi yazılı müracaatlariyle yer 
değiştirdiklerini bildiriyorlar. Yani Sayın Fu
at Uluç Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu
na, Sayın Rifat Baykal da Millî Savunma Ko
misyonuna adaydır. 

Efendim, oylamaya başlıyoruz. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Seçimlerin 

selâmeti bakımından bunun tekrar okunması da
ha iyi olur. 

BAŞKAN — önergenizin okunmasını mı is
liyorsunuz? 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Hayır efen- * 
dim, seçimlerin selâmeti bakımından bir hususu 
arz edeceğim. Liste okunurken bâzı arkadaşlar 
salonda değildirler. Birçok becayişler oldu, bu 
seçimleri bitirmek istiyorsak, her türlü yanlışlı
ğı önlemek bakımından bu listenin şimdi aldığı 
son şekli bir daha okumanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir defa daha okuya
lım. 

Bayındırlık Komisyonu: Ahmet Cebi. 
Çalışma Komisyonu : Sami Biniciöğlu. 
Dışişleri Komisyonu: Feridun Cemal Erkin, 

Kasım Gülek, ismail Hakkı Akdoğan. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu: Fu-. 

at Uluç. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu: Kemal Ata

man. 
İçişleri Komisyonu: Ahmet Tahtakıhç. 
imar ve İskân Komisyonu: Hüseyin Balan. 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: is

mail Hakkı Yılanlıoğlu, Kemal Ataman, Hüse
yin Balan. 

Köy İşleri Komisyonu: Muzaffer özdağ. 
Maliye Komisyonu: Gıyasettin Duman ve 

Memduh Erdemir. 
Millî Savunma Komisyonu: Rifat Baykal. 
Plân ve Bütçe Komisyonu: Enver Güreli, 

Mehmet Ali Arsan, Mehmet Altmsoy, Oğuzde-
mir Tuzun, Memduh Erdemir, Hüseyin Balan, 
Fennî islimyeli. iki üyelik münhaldir, adaylar 
fazla. , , 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna Nu
rettin Ardıçoğlu. 

Sanayi Komisyonuna Necati Güven. 
Sayıştay Komisyonuna Osman Zeki Yüksel. 
Tarım Komisyonuna ismail Hakkı Yılanlı

oğlu. 
Turizm ve Tanıtma Komisyonuna Turhan 

Dilligil. 
Ulaştırma Komisyonuna Osman Zeki Yük

sel ve Necati Güven. 
Efendim, konmuş olan sepetlerin hepsi aynı 

oy pusulaları içindir, bir tefrik yoktur. 
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Oylamaya başlıyoruz. 
(Adana Milletvekillerinden başlanarak oy

lar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış arkadaşı
mız varsa lütfen oylarını kullansınlar efendim. 
Henüz oylama işlemi devam ediyor. 

Efendim, Tasnif Komisyonuna seçilen Sayın 
Muhiddin Güven, Feyyaz Koksal ve Sayın Cevat 
, önder'in lütfen yerlerini almalarını rica ederim. 

Başka oyunu kullanmamış arkadaşımız var 
mı efendim? («Var» sesleri) Bekliyoruz efen
dim, lütfen. 

Oy verme işlemi bitmiştir, kutuları kaldırı
nız. 

14. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın 
355 sayılı sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilme
sine dair önergesi (6/355) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 34 ncü sırasında bulunan 

sözlü sorumun yazılı soruya çevrilmesini rica 
ederim. 

Adana 
Ali Karcı 

BAŞKAN — Sözlü soru yazılı soruya çevril
miştir. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin 397 sayılı sözlü sorusunun yazılı 
soruya çevrilmesine dair önergesi (6/397) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Bugünkü gündemin 63 ncü sırasında kayıtlı 

sözlü sprumun Tarım ve Maliye bakanları tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini dilerim. 

Tarık Ziya Ekinci 
Diyarbakır 

BAŞKAN — Sözlü soru yazılı soruya çevril
miştir. Başkanlıkça gereği ona göre yapılacak
tır. 

Efendim, tasnif devam, ederken gündeme ge
çilmesi hususunu tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16. —• Aydın Milletvekili Reşat Öazrda'nın, 
Ankara'da toplantı yapan Kıbrıslı Mücahitlere 
karşı Emniyet görevlilerinin davranışları sebe
biyle içişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/54) 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Gensoru öner
gemi geri alacağım. Üçüncü maddedekini de ala
cağım. Geri aksımın esbabı mucibesini ifade ede
ceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 3 ncü maddeyi 
okuyayım. 

17. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nvn, 
Kıbrıslı soydaşlarımıza karşı Türk Devleti olarak 
girişilen taahhütlerin yerine getirilmemesi sebe
biyle Hükümet hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince bir gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/57) 

BAŞKAN — Buyurun-Sayın özarda. Her 
iki önergenizi de geri aldığınızı birlikte be
yan edersiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) —Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Garanti Andlaşmasmın 
4 ncü maddesi gereğince Türkiye'nin öteden be
ri mevcut olan Kıbrıs'a müdahale hakkına ilâ
veten; Hükümete, gerektiği takdirde Yunanis
tan'a da asker çıkarma yetkisini, veren Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin 17 . 11 . 1967 günlü ta
rihî kararından sonra; yeni bir kanlı olayın vu
kuunu beklemeksizin, Hükümetin, gerek And-
laşmanın gerektirdiği müdahaleyi ve gerekse 
T. B. M. M. kararının icabını yerine getirmekte 
azimli görünen tutumundan dolayı; ve 4 sene
den beri Kıbrıs'ta, Türklere karşı işlenmiş olan 
cinayetlerin ve özellikle son defa Geçitkale ve 
Boğaziçi köylerinde işlenen barbarca, alçakça 
kahbece cinayetlerin intikamının mutlak suret
te alınacağına inanarak; Yunan Megalo - idea-
sma öldürücü son derbenin indirilmesi hazırlı
ğı içinde bulunduğumuz bu kritik günlerde, 
Türk Milletinin tek bir vücut halinde Hüküme- • 
tin etrafında birleşmesi ve onu desteklemesi lâ
zım geldiği inancı ile gündemde bulunan her iki 
gensoru önergemi geri alıyorum. 

Gereği yapılmadığı takdirde bu önergeleri 
ileride tekrar getireceğimi arz ederim. Saygıla
rımla. 
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BAŞKAN — Efendim, gündemin 1 nci ve 
3 ncü maddelerinde yer alan Sayın Reşat özar-
da tarafından verilmiş gensoru önergeleri geri-
verilmiştir. 

18. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Kayseri'de vukua gelen hâdiseler sebebiyle Hü
kümet hakkında Anayasanın 89 nci: maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/56) 

HÜSEYİN BALAN {Ankara) — önergemi 
geri alacağım. Müsar,<îe ederseniz esbabı mııci-
besini arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Balan, buyurun efendim.. 
Geri alma gerekçenizi açıklayın lütfen. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Sayın .Baş
kan, sayın milletvekilleri; bugün gündemde bu
lunan ve gündeme alınıp alınmaması hususu yü
ce oylarınızla karara bağlanacak olan 17.9.1967 
günü Kayseri'de vukua gelen olaylar hakkında
ki gensoru önergemi şu gerekçe ile geriye alıyo
rum : 

1. Bugün Hükümet, Kıbrıs dâvası karşısın
da millî menfaatlerimize ve mHî haysiyetimize 
uygun bir azim ve basan yolunda desteklemeyi, 
Birlik Partisi olarak kutsal bir görev sayıyoruz. 

2. Dış politika tansiyonunun çok yüksek ol
duğu bu ortamda Hükümeti iç politika tartışma-
lariyle meşgul etmeyi sakıncalı bulmaktayım. 

3. Hükümetin, bu davranışımızdaki mânayı 
kıymetlendirerek yüklendiği tarihî görevi sonuç
landırmak için basiretli, cesaretli ve haysiyetli 
kararlar almasında kendisine her zaman müza
hir olacağımızı arz eder, Yüce Meclisinize saygı
lar sunarım. 

-BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 

19. — Samsun Milletvekili Vyas Kılıç'in, 
kanserin tedavisini, hastalığa duçar olanların 
yurt ölçüsünde takibi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyacak örgütün kurulmasını, bu hizmette 
çalışacak. sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve bu hususta alınacak diğer 
tedbirleri tesbit etmek üzere bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/25) 

20. —• Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu il

leri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen tet
kik ve tesbit etmek üzere Ar ay asanın 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis araştv ması yapılması
na dair önergesi. (10/16) 

21. — Manisa* Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının^ tütünden elde edilen gelirin tü
tün ekicileri ile ihracatçılarına verilen kredi ve 
bunların sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver
gi miktarı konularında bilgi edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

22. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle bu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

23. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/İ9) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyva ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek 'üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/20) 

BAŞKAN — Gündemin 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu 
numaralar altında yer alan Meclis araştırması 
ve genel görüşmelerin, Meclisin açıldığı günden 
bugüne kadar önce Başkanlık Divanı seçimleri, 
sonra komisyon seçimleri ve nihayet iki birle
şim üstüste devam eden olağanüstü birleşik top
lantı dolayısiyle grup sözcülerinin bu önergeler 
üzerinde hazırlanamadıkları ifade edildi ve bu 
konuda bir de önerge verildi. Yani, bu arz etti
ğim 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu sıralarda yer alan öner
gelerin görüşülmesinin Cuma gününe bırakılma
sı hakkında Adalet Partisi Meclis Grupu Başka
nı Aydın Yalçın imzasiyle bir önerge verilmiştir. 
Bu önergeyi okutup tasvibinize sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin sunuşlar kısmında yer alan Mec
lis araştırmaları ve genel görüşme önergelerinin 
müzakeresinin Cuma gününe bırakılarak bu-
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gün sözlü soruların cevaplandırılmasına geçilme
sini arz ve teklif ederim. 

A. P. Meclis Grupu 
Başkanvekili 

Aydın Yalçın 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Esbabı mucibesi ne Sayın Reis? Onu açıklasın da 
ona göre rey verelim. 

BAŞKAN — Efendim, filhakika haklısınız, 
önergede yazılmamış. Fakat benim arz ettiğim 

gibidir; Meclisin açıldığı 1 Kasım gününden 
bugüne kadarki çalışmalar, Başkanlık Divanı 
ve komisyon seçimleri ve iki birleşim üstüste 
Kıbrıs meselesinin müzakeresiyle geçtiği için 
grup sözcüleri ve yetkilileri bu altı önerge üze
rinde hazırlanamamışlar. Bu imkânı sağlamak 
üzere Cumaya talikini rica ediyorlar, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözlü sorulara geçiyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

•• 1. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu, müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş ol
duğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel? Yok. Soru 
sahibi arkadaşımız iki birleşim üstüste bulunma
dığı cihetle soru düşmüştür. 

2. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontrolü fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair sorusu ve Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın sözlü cevabı (6/188) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya? Bu
rada. Sayın Tarım Bakanı? Burada. Sözlü soru 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma^ konuya el koyan Bakan

lık olması sebebiyle Sayın Tarım Bakanının 
sözlü olarak cevap' vermelerine aracı olmanızı 
saygılarımla rica ederim. 

Artvin Milletvekili 
Turgut Altunkaya 

Sözlü soru : 

Yıllarca evvel arsası alınmış bulunan Artvin 
Kontralit Fabrikasının yapımı ilk Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına alınmıştı. 

t 
Şimdi, bu fabrikanın da diğer altı fabrika 

ile birlikte, Ruslara yaptırılması yolunda bir 
anlaşmaya varıldığını ve bir Rus Heyetinin ma

hallinde hazırlık incelemelerinde bulunduğunu 
öğrenmiş bulunmaktayız. Bu sebeple : 

1. Varılmış bulunan anlaşmanın mahiyeti
nin ne olduğunun açıklanmasını, 

2. Millî Servetin başında gelen orman em
valinin daha fazla zayi olmadan değerlendiril
mesi ve işsizlikten kıvranan Artvin ili halkına 
iş temini maksadı ile Kalkınma Plânına konmuş 
bulunan bu fabrikanın yapımının genel gelir 
kasnaklarından ayrılacak ödenekle, en uygun 
şartlı teklifte bulunacak firmalardan birine 
yaptırılması gerekirken, bu yola gidilmeden 
Ruslarla anlaşmaya varılması sebeplerinin açık
lanmasını, 

3. Bu durumda plânda Öngörülen esaslar 
içerisinde, fabrikanın yapımına önümüzdeki yıl 
başlanıp başlanmıyacağının, ne kadar müddette 
bitirileceğinin, fabrikanın istihsal ve istihdam 
kapasitesinin ne olacağının açıklanmasını, 

4. Ne miktar iç ve dış harcamada bulunu
lacağının, Rusya ile ticaret Anlaşmasına varıla-
madığı tatkdirde genel gelir kaynaklarımızdan 
gerekli miktar ayrılıp ayrılmıyacağınm açıklan
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Sayın Dağdaş, 
buyurunuz efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Artvin Milletvekili Sayın Turgut Altunkaya'-
nm lif levha tesisi hakkındaki sözlü sorularını 
cevaplandırıyorum. 

Sümerbankın iştirakiyle 1954 yılında kuru
lan ve 1957 yılında etütleri yapılan Suni Tah
ta Sanayii Türk Anonim Şirketinin, Artvin'de 
bulunan arsası lif levha fabrikası için uygun gö-
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rülmüş ve tavsiye edilen bu şirketin arsasının 
devralınması 25 . 2 . 1967 tarihinde kararlaş
tırılarak tahsisatı mahalline gönderilmiştir. Beş 
Yıllık Kalkınma Plânımızda, «Orman ve fabri
ka artıklarını değerlendirmek üzere bir yonga 
ve bir lif levha fabrikası kurulması imkânları 
üzerinde durulacaktır.» hükmü karşısında yapı
lan etütlere istinaden Artvin'de lif levha, Ayan
cık'ta da yonga fabrikasının kurulması karar
laştırılmıştır. Fabrikanın realize edilmesi için 
bâzı makinalarının ithali, bâzı mühendislik hiz
metlerinin de- satmalınması şart olduğundan, 
Hükümetimizle Sovyetler Hükümeti arasında 
25 Mart 1967 günü imzalanan 200 000 000 lira
lık Anlaşma gereğince Artvin Lif Levha Fabri
kasının bu ihtiyaçlarının Sovyetlerden alınma
sına karar verilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü 
ile Sovyetler Birliğinin ilgili müesseseleri ara
sında iki sene süren temas ve müzakereler neti
cesi tesis hakkında anlaşmaya varılmış ve mu
kavele 11 . 8 . 1967 tarihinde Moskova'da im
zalanmıştır. Bu mukaveleye göre Sovyetler, fab
rikanın kurulması için lüzumlu makina ve ekip
mandan ithali gerekli olanlarını ve lüzumlu bâzı 
mühendislik hizmetlerini 2 916 667 dolara ve
recektir. Fabrika, zaman, teslim plânına göre 
mukavelenin yürürlüğe girmesinden 29 ay son
ra tecrübe işletmesine ve 35 ay sonra da asıl iş
letmeye başlıyacaktır. 

Sovyetlerle karşılıklı ticaretimizin geliştiril
mesi Hükümetimiz tarafından memleket menfa
atlerine uygun bulunmuş ve bu görüşle adı ge
çen fabrikanın yapılması için Sovyetlerle mu
kavele imzalanmıştır. Bu fabrikanın Sovyetler 
Birliğinden alınacak makina, ekipman ve bâzı 
mühendislik hizmetlerine ait fiyat tespitleri Batı 
memleketlerinden alman tekliflerle mukayese
den sonra yapılmıştır. Fabrikanın arazisi, tesvi
yesi, tahkimat duvarları ve idari ve sosyal bina
larına ait projelere başlanmış olup en yakın za
manda arazi inşaatına geçilmiştir. Fabrikanın 
faaliyete geçişi hakkında yukarda bilgi veril
miştir. Fabrikanın günlük mamul kapasitesi 
110 ton sert lif levhadır. Fabrikada 200 civarın
da işçi çalıştırılacağı hesaplanmaktadır. Ayrıca 
ham madde temini ve mamul şevkinde çalışa
caklar bundan hariçtir. Fabrikanın millî gelire 
yıllık katkısı 14 000 000 civarında olacaktır. 
Fabrikanın dış finansmanı 26 250 000, iç finans

manı 53 659 200 Tl. dır, yekûn: 79 909 200 lira
dır. , 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya, buyurun efen
dim. 

TURGUT ALTINKAYA (Artvin) — Sayın, 
Başkan, sayın üyeler, Sayın Bakana, verdikleri 
cevap için, teşekkürlerimi arz ederim. 

Partiler, kendilerinden önce iktidarı almış 
olan partilerden geriye kalan hizmetleri devam 
ettirirlerse geniş çapta hizmet görmek mümkün 
olur. Görüyorum ki, 0. H. P. iktidarda iken ge
liştirilen dış münasebetler A. P. iktidarı zama
nında da devam ettirilmektedir. Ve bu suretle 
C. H. P. zamanında programa alınmış bulunan 
bir konu bugün Adalet Partisi iktidarı tarafın
dan halledilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, işsizlikten kıvranan 
Artvin halkı için bu fabrikanın büyük bir öne
mi olduğundan 1,5 yıl kadar evvel soru önerge
sini tevdi etmiştim. Bu zaman içerisinde birçok 
ilerlemelerin farkındayım, gördüm. Fabrikanın 
ilâve binalarının temeli atılmıştır ve uygun şart
larla bir anlaşma imzalanmıştır. Memleketimiz 
için uğurlu olmasını temenni ederim, Sayın Ba
kana tekrar teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/235) 

BAŞKAN —- Sayın Hilmi İşgüzar?... Yok. 
Soru sahibi arkadaşımız iki birleşim üst üste 
bulunmadığı cihetle soru düşmüştür. 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edilmiş 
olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bulunma
dığına dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili 
ErdemHn sözlü cevabı (6/259) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu?... Bu
rada. 

Sayın Çalışma Bakanı?.. Burada. Soru öner
gesini okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Sayın 
Çalışma Bakanı tarafından cevaplandırılmasmr 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

1. Bugüne kadar yurdumuzda tesbit edil
miş bulunan asgari ücretler yeterli bulunmakta 
mıdır? 

2. Bu ücretler yeterli bulunmamakta ise 
yurt ölçüsünde bir asgari ücretin tesbiti düşü
nülmekte midir? 

3. Düşünülmekte ise tatbikatı hakkında Hü
kümetin görüşü nedir? 

4. Asgari ücretlerin uygulanması yeterli 
bulunmakta mıdır? Yeterli değilse bu konuda 
ne dü}ünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı buyu
run. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri, tazeliğini hemen her zaman muhafaza eden 
bu sözlü soru münasebetiyle Muhterem Meclisini
ze ve sayın milletvekillerimize gerek bütçenin 
müzakeresi sırasında, gerek İş Kanununun mü-* 
zakeresi sırasında Hükümetin görüşlerini dile 
getirmiştim. Sayın sözlü soru sahibi tarafından 
ortaya konulan görüşler doktrinde münakaşası 
yapılan görüşler olduğu gibi tatbikatta, mev
zuatın uygulanmasında yine münakaşaları yapı
lan sualleri ihtiva etmektedir. 

Derhal ifade edeyim ki, suallerden birincisi 
olan asgari ücret uygulanmasının yeterli olup 
olmadığı hususundaki suale cevabımız, yeterli 
olmadığını ifade etmek olacaktır. 

İş Kanununun müzakeresi sırasında muhte
rem Heyetinize kısa hatlariyle belirtmeye çalış
mıştım* Asgari ücret, belli bir tarifi olmamakla 
beraber, hemen hemen benzer tarafları olan ^e 
dünya mevzuatında bu benzer tarafları rahat
lıkla görülebilen bir konudur. Ancak, Hükümet 
programımızda ve seçim beyannamemizde as
gari ücretten bahsederken, bunun bir sosyal üc
ret olduğunu ve Anayasanın insan şeref ve hay
siyetiyle mütenasip bir hayat düzenine sahibol-
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| ak için verilmesi icabeden bir ücret olduğunu 

'ade etmiş ve bu anlayışın içindedir ki, 1965 
oçimlerini mütaakip iktidara geldiğimizden iti-
aren, Türkiyemizden vâki asgari ücret uygula-

I lasının indî, sübjektif ölçüler içerisinde yapıl
dığını görmüş ve bunun belli objektif ölçülere 
kavuşturulması lâzımgeldiğini kabul etmişizdir. 

1 . 6 . 1966 tarihinde Türkiyemizde uygu
lanmakta bulunan asgari ücretin yeni bir re-

I /izyona tabi kılınması için 245 emir verilmiş
tir. Bu emir, 245 iş yerinde veya iş kolunda 
asgari ücretin o günkü geçim şartlarına göre ve 

I ;eçim endeksleri nazarı itibara alınmak sure-
iyle revizyona tabi kılınması idi. Bu çalışmalar 
1 . 5 . 1967 tarihine kadar devam etmiştir ve 
u çalışmalar neticesinde 226 emir asgari ücret 

11 komisyonlarınca tesbit edilmiş, 16 tanesi de 
)31 sayılı Kanunun yürürlüğü girmiş olması 
-ebebiyle 931 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine 
stinaden yönetmelik çıkıncaya kadar durdu
rulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, asgari ücret uy
gulaması bir yönetmeliğe göre yapılmaktadır. 
/önetmeliği tetkik ettiğimizde asgari ücret bâzı 
ölçülere istinadettirilmiştir. Bu ölçüler: Giyim, 
yiyecek, mesken ve yakacak gibi ölçülerdir. 
3u anlayışın içinde illere verilen bu yetkiyi kul-
'anan şahıslar, kendi bölgeleri içindeki ekono
mik yapıya bakmak suretiyle, bir tek şahsın 
geçiminde hangi ücretin faydalı olabileceğini 
aramışlar ve böylece rakamlar tesbit etmişler
dir. Giyim, -yiyecek, mesken ve yakacak dedi
ğimizde bunların belli seviyeleri ortaya konul
madığı için mahallî il komisyonlarında asgari 
ücretin tesbitinde o komisyona iştirak eden şa
hısların liyakatları, anlayışları, kısacası tak
dir hakları ölçü olmuştur. Bunun neticesinde-
"iir ki, bir misal ile meseleyi ortaya koyayım -
Balıkesir'de - yine bir misal içerisinde - maden 
kolunda çalışan işçilere 9 lira asgari ücret ka
bul edilirse, bitişiğinde bulunan Çanakkale'de 
çalışanların 6 lira olabildiğini, Bursa'da çalı
şanların 8 lira olduğunu, izmir'de çalışanların 
da 10 lira olduğunu görebilmekteyiz. Bu ver
diğim rakamlar halihazırda tatbik edilen ra
kamlar değildir, meseleyi ortaya koymak için 
sadece mücerret olarak verdiğim rakamlardır. , 
Bunun yanında aynı il çevresi içinde değişik iş 
kollarında çalışanların asgari ücretlerinde de 
farklar olduğunu görmüşüz, bunun yamnda 

/ 
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aynı iş kolunda, ama ayrı illerde çalışan şa
hısların da asgari ücretleri ara^mda f^ 'H'-
olduğunu görmüşüz ve böylece bunun neden ve 
niçinleri arandığında, izahlarınım ^ajmua, be
lirttiğim gibi, meselede sadece asgari ücret tes-
bit komisyoıfuna iştirak eden şahısların şahsi 
anlayışlarına meselenin terkedilmekten müte
vellit olduğunu.tesbit etmişizdir. 

Muhterem Heyetinize bir hususu hatırlat
mak isterim. Asgari ücret bilhassa iktisadi ya
pıda henüz sanayileşmeyi iktisabetmemiş olan 
memleketlerde, kısacası iktisaden geri kalmış 
olan ülkelerde büyük ehemmiyet arz eder. As
gari ücretin insan şeref ve haysiyetiyle müte
nasip bir rakama kavuşturulmam ası keyfiyeti 
de belli başlı iki noktada toplanır. Bunlardan 
birisi ya verim istendiği derecede değildir, pro
düktivite veyahut da işveren mevkiinde bulu
nan şahıs emeğin gerçek karşılığını vermemek
te, yani istismar etmektedir, işte asgari ücret 
bu iki anay cipinin içinde de ağırlık teşkil etmek
tedir. Böylece asgari ücretin, Anayasamızda be
lirtilen hudutlar içerisinde bir insanın sosyal 
ihtiyaçlarına cevap verecek bir rakama kavuş
turulması sosyal devlet esprisinin icabıdır. Bu 
anlayışın içindedir ki, Hükümette vazife aldı
ğımızda, evvelemirde 67 ilimizde asgari ücretin 
uygulanıp uygulanmadığını tetkik etmekle işe 
başladık. Gördüğümüz tablo o idi İd, 67 ilimiz
den 51 inde asgari ücret tesbiti yapılmış, 16 
ilde asgari ücret tesbiti yapılmamıştı. Bu şu 
demektir, misalini de vermek istiyorum. Şimdi 
Muhterem Heyetinize Van'da, Muş'da Kırşehir'
de, Tekirdağ, Diyarbalnr ve Kırklareli'nde as
gari ücret tesbit edilmemişti, burada çalışan 
işçiler ücretlerini, evleviyetle asgari ücretlerini 
sadece ve sadece arz ve talep kaidesine bağla
mıştır. Türkiye gibi emeğin bir hayli fazla ol
duğu bir yerde asgari ücret tesbit etmediğimiz 
takdirde, orada asgari ücretin fevkalâde düşük 
olabileceği becîihi bir hâdisedir. Nitekim tetki
kimizde, görmüşüzdür ki, 1965 senesine kadar 
Bingöl'de, Bitlis'de asgari ücret uygulaması 
olmadığından Belediye yaptırmamış olduğu için 
bir inşaat işinde, Millî Eğitim Bakanlığının 
yaptırdığı bir yatırımda asgari ücret tesbit 
edilmemiş olduğu sebebiyle verilen ücretleri ga
yet düşüktür. Evvelemirde bu yerlerde asgari 
ücretin tesbit edilmesi düşünülmüş, böylece 

bugünkü Türkiye'mizde iki il müstesna geri ka
ban 65 ilde asgari ücret uygulamasına başla-
ıış bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, böylece Anayasa
nın ortaya koymuş olduğu sosyal güvenlik ve 
sosyal Devletin vazifelerinin yerine getirilme
sinde ilk adım atılmış olduğu, bunu takibe 
den ikinci adım, yine sözlerimin arasında be
lirttiğim, o tarihe kadar tesbit edilmiş olan as
gari ücretleri, bugünkü geçim endekslerini na
zarı itibara almak suretiyle revizyona tabi kıl
mak olmuştur. Sadece Muhterem Heyetinize 
ir fikir vermek için bunları kısa hatları içe

risinde belirtmeye çalışacağım. 
1961 senesinde asgari ücret 975 kuruştur. 

1962 de 853 kuruştur. 1963 de 891 kuruştur. 
1964 de 934 kuruştur. 1965 tarihinde 970 ku
ruştur. 1966 tarihinde 1 072 kuruştur. 

Hükümete gelinceye kadar asgari ücretin 
tesbitinde beli başlı bir bazın nazarı itibara 
alınıp alınmadığını teknik elemanlara, bir sual 
olarak tevcih ettiğimizde aldığımız cevap, bi
raz evvel yine konuşnıalarım sırasında ifade et
tiğim gibi, bu komisyonlara iştirak eden şa
hısların takdirlerine terkedildiği şeklinde ol
muştur. Asgari ücret sosyal ücret olduğuna gö
re, asgari ücret bir insanın insan şeref ve hay
siyetiyle mütenasip bir hayat düzenine kavuş
ması icabeden ücret olduğuna göre, bunları 
şahısların takdirine bırakmamak, geçim en-
lekslerini nazarı itibara almak suretiyle o in-
,anın insan şeref ve haysiyetiyle mütenasip ya
kmasını temin edecek ücretin ne olduğunu bul-
lakla başlar, Bu itibarla teknik arkadaşları
nıza ve bakanlığımıza evvelemirde bu rakamı 
bulmalarının emri verilmiştir. Bugün ortaya 
-ukan tablo şudur : 

Türkiyemisde asgari ücretin tesbitinde fert 
birim olarak alınmış, bir aile nazarı itibara alın
mamıştır. Bunun yanında geri kalmış ülkelerin 
7 i r çoğunda aile ölçü olarak alınmıştır ve as
gari ücretin tesbitinde bir ailenin geçinmesi 
için icabeden ücret ne olmalıdır, şekli aran
maktadır. Bu noktadan hareketle asgari ücret 
tesbit edilmektedir. 931 sayılı Kanunun müza
keresi sırasında konuşuldu, asgari ücretin tes
pitinin artık illerden alındığı, merkezde toplan-
lığı ve merkezde toplanan komisyonun içerisin
de beş Hükümet temsilcisinin, beş işçi temsilci-
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sinin, beş de işveren temsilcisinin olduğunu ha-
zırlıyacaksımz. Bu heyet bir araya geldiği za
man yapacağı şey şunlar olacaktır: 

Evvelemirde bugüne kadar tatbik edilmelrte 
olan asgari ücret uygulamasının ne dereceye 
kadar devamında fayda vardır? 

Sayın arkadaşımın sualleri birbirini zin
cirleme takibettiği için her suali ayrı ayrı alıp 
cevaplandırmıyorum, tümüyle alarak bir zinci
rin halkaları halinde muhterem heyetinize arzı 
cevapta bulunuyorum. 

• İkinci yapılacak çalışma tarzı; Türkiye'yi 
bir bütün olarak mütalâa ederek, asgari ücret 
uygulamasında tek bir ücret uygulamasına 
mı gidilmelidir? \ 

Üçüncüsü; Türkiye belli bölgelere ayrılmak 
suretiyle mi bir asgari ücret uygulamasına gi
dilmelidir? 

Dördüncüsü; iş kolları nazarı itibara alın
mak suretiyle iş kollarına göre mi bir asgari üc
ret uygulamasına gitmek gerekmektedir şeklin
de alternatifleri sıralamak mümkündür. 

Biz, Bakanlık olarak bu komisyonun çalış
malarına hazırlık olmak üzere evvelemirde yap
mış olduğumuz şeylerden birisi, bugüne kadar 

ı her il tarafından ve her ilde teşekkül etmiş 
olan asgari ücret komisyonlarınca ayrı ayrı 
tesbit edilen asgari ücretleri, belli dört formü
lün içerisinde toplamaya çalışmak olmuştur. 
Böylece önümüzde dört anafofmül belirmiştir. 
Gelen bu formüller içerisinde o iş kolu, bu for
müllerin içerisinde yerini almakta ve böylece 
ücretler ortaya çıkmaktadır. Ancak, bu çalış
malarımız 931 sayılı iş Kanunu yürürlüğe gi
rinceye kadar devam eden keyfiyetti. Elbette 
ki bu görüşlerimiz şimdi sadece ve sadece 931 
sayılı Kanunun 33 ncü maddesine göre teşek
kül edecek komisyona doküman hazırlayıcı ma
hiyette olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; sayın sözlü soru 
sahibi son sualinde; «Asgari ücretlerin uygu
lanması yeterli bulunmakta mıdır? Yeterli de
ğilse bu konuda ne düşünülmektedir? «sualini 
tevcih etmektedir. Cevaplarımın içerisinde ye
terli olmadığını ifade ettim. Yeterli olmayışının 
nedenlerini ortaya koymaya, evvelemirde bu
nun mevzuattaki eksiklikten olduğunu / belirt

meye çalıştım. Yeni yürürlüğe girmiş olan 931 
sayılı Kanun, mevzuattaki eksikliği giderecek 
mahiyette tedvin edilmiştir. Buna istinaden çı
karılacak olan yönetmelikler hazırlanılmıştır. 
önümüzdeki günlerde asgari ücretler tesbit 
edecek olan bu komisyon, zannediyorum ki, ilk 
toplantısını yapacaktır. 

«Yeterli değilse bu konuda ne düşünülmek
tedir?» sualine yine kısa hatlariyle cevapta bu
lunmaya çalıştım. Kısaca asgari ücretin uygu
lanma şekli, gerek mevzuatın yetersizliği ve 
gerekse geçim endekslerinin yeterli derecede 
ölçü olmaması sebebiyle uygulama, istenilen şe
kilde olmamıştır. 

Ancak, Hükümete geldiğimiz günden bu ya
na tatbik etmiş olduğumuz çalışmalar içerisinde 
belli bir ölçüye kavuşmaya başlamıştır. Kavuş
tu diyemem, kavuşma keyfiyeti ancak 931 sayılı 
Kanunun 33 ncü maddesinin uygulanmasından 
lonra ve bu komisyonda vazife alacak olan ar
kadaşların çalışmalarına başlamasından sonra 
olacaktır. . 

Asgari ücret gerçekten mühim olan bir ko
nudur. İktisaden geri kalmış olan ülkelerde 
bir yönüyle verimliliği artıran, bir yönüyle 
le istismarı önliyen bir unsurdur. Bu itibar
la, asgari ücret üzerinde Hükümetin hassasi
yeti programımızda ortaya koyduğumuz ve ko
nuşmalarda ifade etmeye çalıştığım tarzdadır. 

Arz ederim, hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurun. 

KEMAL NEBÎOĞLÜ (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Çalışma 
Bakanı gerçekten bu konuda uzun izahat ver
diler. Vermiş olduklara uzun izahata teşekkür 
ederim. 

Bir sene, dokuz ay evvel vermiş olduğum 
sözlü sorumun, bugün dahi geçerliliğini Sayın 
Bakan dahi ifade ettiler. Gerçekten asgari 
ücret konusu yurdumuzda tesbiti ve uygulan-
masa bakımından ıstırap verici olmuştur ve 
olmaktadır. Konu geniş bir işçi kütlesini ilgi
lendirmektedir. 

Sorularımla ilgili hususlara girmeden evvel 
Sayın Bakanın değinmiş oldukları bâzı konu
lar üzerinde durmakta fayda görüyorum. 

Sayın Bakan Anayasanın 45 nci maddesin
deki ücret üzerinde durarak, bunun insan hay-
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siyetine yaraşır bir ücret olmasına işaret et^ 
tiler. Bir diğer yönden, bugüne kadar tesbit 
edilmiş bulunan asgari ücretlerin, bir kişinin 
yemesi, giyinmesi, barınması, yani mesken ve 
yakacağın göz önünde bulundurulmak suretim
le tesbit edildiğini ifade ettiler.*, 931 sayılı^İş 
Kanunundan evvelki İş Kanunu, yine aynı hu
susları. almak suretiyle asgari, ücretlerin tes-
biti, hususunu getirmekte idi. 931 sayılı Ka-
nnnda ise bir yenilik- bu konuda bir yenilik 
maalesef bulunmamaktadır. Yine bir kişinin, 
vnni tek içirin pfiyimini, yiyeceğini, mesken 
ve y^kacağmı. hesanlamak suretiyle asgari üc
retler tesbit edilecek. Fark, sadece önceleri ka
demeli olarak, iki kademe asgari ücretin -tes
biti TnevP!un>ab.i:s idi, simdi tek kademede tes
bit, yoluna Pİdilmfiktedir. 

Bir diğer değişiklik; beş isçi temsilcisi, beş 
işveden, tem.silr.isi ve beş de Hükümet temsilci
sinden tevekkül edecek onbeş kişilik bir asga
ri. ücret Korn i s von unda, asgari ücretlerin yurt 
camn/H tesbiti hususudur. Komisyona bakıl-
dıo-ı. takdirde işverenlerin kefesi ağar basmak
tadır Memleketimizde en büyük işveren, bir 
y^nivle^hic siinhesiz Devlettir. Geçmişteki tat
bikatlara bakarsak, asfrari ücretlerin tesbiti 
konusu,, biraz evvel ifade ettiğim bir işçinin 
"VİTTİT̂ İ yiyeceği, meskeni ve yakacağı ile dahi 
iifcHsi bulntnmıyfcak kadar düşük asgari üc-
re+iprin, tespit edildi «i. görülmüştür. En bü-
ynk sektöre sahir» devletin bes kişisinin bulun-
^"ğn. işverenlerin. de bes kişi ile iştirak ettik-
Vri. bîr Komisyonda sadece beş kişi ile tem-
.sii. edilen isçilerin ağırlıklarını koymak hiç 
P.ÜT>b̂ r'İp: mümkün olmıyacaktır. Sayın Bakan 
bîr '•lio-fîr ifade de, geçmişte tesbit edilmiş bu
lunan asn-ari ücretlerin indî. sübjektif ölçüler
le yanıldığımı belirttiler. Kendi Hükümetleri 
devreliyi de ise objektif esaslara dayanmak su
retiyle asgari, ücretleri tesbit yoluna gittikle
rini. ifaH[e ettiler. 

Siklere birkaç rakam vermek arzusunu du-
ynvnnı.m. Mesela Sayın ihsan Sabri Çağlayan- ' 
•rnVm Chlısma Bakanı, olduğu zamanlarda, Sa
yın Çağlayan^il tarafından tastiki yapılmış 
bulunan bir asgari, ücret: 

«Her cesit sağlık hizmetlerindeki iş kolla
rında çalıdan isçilerin ikramiye ve çocuk zam
mı. veriimiyen işyerlerinde çalışan bu işçilere 
ayda 300 lira» 

Matbaacılık, neşriyatçılık, kılişecilik, cilt
çilik ve bunlarla ilgili iş kollarında kurulu olan 
işyerlerinde uygulanmakta olan asgari ücret: 

«1. işçilerine senede iki maaş tutarında ve 
çocuk başına ayda on lira çocuk zammı veren 
işyerlerinde; 

a) 16 ve daha küçük yaşlardaki işçilere 
saatte 115 kuruş.» 

Hiç şüphesiz 16 yaşından daha küçük bir 
çocukta çocuk aramak abestir, 115 kuruş. 16 
dan büyük yaşlardaki işçilere saatte 130 kuruş 
ki, mezkûr ikramiye ve çocuk zammı vermi-
yen işyerlerinde ise 16 ve daha küçük yaştaki 
;^.çilere saatte 130 kuruş, 16 dan büyüklere 
"latte 150 kuruş, yani sekiz saatlik mesainin 
"-aralığı 12 lira. 

Bir başka iş kolunda,, alkollü ve alkolsüz 
î çi. sanayii işyerlerinde uygulanmakta. olan 
Vsus; birinci madde de yazık ikramiye ile ço-
'•-k zamma v.s. sosyal yardım yapmıyan işyer

lerinde 16 ve daha küçük yaştakilere günde 
^ 0 kuruş, 16 dan büyüklere günde 1 100 ku
ruş. 

3uraya gelmişken bir hususu açıklıkla dik
itlerinize sunmak isterim. Görülmektedir ki, 
' i r yaş tefriki, de vardır. Yani 16 yaş veya bâzı 
'-. kollarında 18 yaş tefriki yapılmak* suretiyle 
vn yaslardan daha aşağı, yasta bulunan işçile
re daha az asp-ari ücret tesbiti. gibi bir işlem de 
"">cmiste yürütülmüştür. Neden 16 yas? Konu 
^a+ı.'dan bize gelmiştir. Batı,'da 16 yaşma bitir
memiş, yani ortaokul tahsilini bitirmemiş isçi
ler içim, çocuklar için çalışma mevzuubahis 
-Hğil. Bizde bilindiği, üsere. 931 «ayıb. İs Kanu
nuna da girmiştir, 16 nan altında isçi pekâlâ 
"alıştıralabilmektedir. Böylesine bir tefrikte yaş-
b, isçilere karşı işverenlerin ilgisizliğini ortaya 
çıkarmaktadır. 

Sayın Bakan geri kalmış ülkelerde aile göz 
önünde bulundurulmak suretiyle aserari ücret
lerin tesbit edildiğini ifade buyurdular, yan
lış kaydetmedimse, tesbit etmedimse. Bizde ise 
uzun senelerden sonra tatbikatı görülmüş, ak
saklıkları tesbit edilmiş bulunan asgari ücret 
konusunda yeni iş Kanununa giren hüküm, 
maalesef yine tek işçi kavramadır, öte yanda 
Anayasamız aile esasını göz önünde bulundur
mak suretiyle ailenin korunması için hüküm
ler vaz'etmiştir. Bu açıdan meseleyi değerlen-
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dirdiğiniz vakit neden işçilerin asgari ücret
lerinin tesbitinde aile değil de tek fert esası 
güdülmektedir sorusu kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır. Bu da cevaplandırılması lâzım-
gelen bir sorudur. Asgari ücret konusu, ilk 
önce B. î. T. (Bureau International du travail) 
yani Uluslararası Çalışma Teşkilâtının statü
sünde yer almıştır. Bilâhara, insan Haklara Ev
rensel Beyannemesinde yerini bulmuştur. As
gari ücret Kanunumuza göre, normal bir çalış
ma günü sekiz saattir,, biraz evvel ifade etti
ğim hususları göz önünde bulundurmak sure
tiyle tesbit edilen asgari ücrettir. Bunun âdil 
ve yeterli, gerekli olması gerekir. Bir yönü ile 
asgari ücret, işçiye asgari geçim olanaklarını 
sağlıyan ücrettir. Yurdumuzda asgari ücretle
rin tesbitinde ve uygulamasında büyük ıstı
rapların çekildiğini ifade etmiştim. 

* , . 
işsizlik malum; işsiz orduların işyerlerin

deki baskısı, asgari ücretlerin tesbitinde bü
yük rol oynamaktadır. Bu konuda 21 - 25 Ara
lık - 1964 günlerinde ve 5 ilâ 9 Nisan 1965 ta
rihlerinde Yalova'da Termal Otelinde yapılan 
birinci ve ikinci işçi ücretleri Semineri notla
rımdan bir profösörün beyanlarını sunmak is
tiyorum. 

Sayın profesör: «Bir memlekette işsiz küt
lenin mevcudiyeti hiç şüphe yok M, istihdam 
şartları ve ücretleri üzerinde çok menfi tesir
ler yapmaktadır. Çalışmıyan ,işsiz kütle çalı
şanların istihdam şartlan üzerinde kötü tesir
ler icra ediyor» diyor ve bu konuda Bata bilim 
adamlarından birinin beyanlarından örnek 
vermek suretiyle dışardaki işçilerin, içerdeki. 
işçilerin istihdam şartlarına menfi tesir icra 
etmesi ki, bu doğru bir görüştür diyerek, bu 
konudaki önemli hususu ileri sürüyor. Devam 
ediyor. 4 

Efendim, bizde mecburi tahkim sistemi câ
ri iken, uzun zaman ben hakemlik yaptım, en 
büyük vilâyetimiz olan istanbul'da 12 sene ka
dar hakemlik vazifesini ifa ettim, istanbul'da 
işverenlerle işçiler toplu ihtilâf çıkmış, diyorlar 
ki; biz ücretlerimize % 30 zam isteriz Burada 
işverenlerin ilk sözü şu oluyor, ̂ bakm bu teoriye 
ne kadar çok doğruluyor, işçiler bu ücreti be
ğenmiyorlarsa buyursunlar gitsinler, fabrika 
kapısının önünde' daha düşük ücretlerle çalış
maya amade bir kütle var, diye Orhan Tuna... 

Mesele burada değil; esas mesele çalışan bir in
sanın insan gibi yaşamasına yardım edecek bir 
ücret almasıdır. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda asgari 
ücretlerin düşük olması sanayi yönünde de men
fi etkiler yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu; îki dakikanız 
kaldı. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkanım. 

Bu husus yurdumuzda emek gücünün ger
çekten değerini alamaması sonucu, montaj sa
nayiinin üremesine sebebolmuştur. Bu konuda 
daha fazla ifadede bulunmadan bir başka rar"* 
kam vermek arzusunu duyuyorum. 

Sayın Bakan daima gerçek asgari ücret
lerin toplu sözleşmelerle sağlanabileceğini ifa
de ederler. Bir birim tesbit edilmeden, gerçek
ten bu unsurlar göz önünde bulundurulmadan 
+esbit edilmiş bulunan asgari ücretlerin üzerine 
bina edilen toplu sözleşmelerdeki asgari ücret 
birimleri maalesef yeterli olmamaktadır. Size 
bir rapordan birkaç tane örnek. Meselâ gıda iş 
kolunda asgari ücretler tesbit edilmeden, toplu 
sözleşmeler yapılmadan evvel asgari ücret 8,79 
kuruşmuş. Bilâhara yapılan toplu sözleşmelerle 
% 38,5 gibi yüksek bir zam görmüş. Diyeceksi
niz ki, gerçekten yeterli bir ücrete bu sanayide 
kavuşmuşlardır. Hayır. 12 lira 18 kuruşa ulaşı
labilmiştir. 

Bir başka iş kolu, meselâ dokuma. Toplu 
sözleşmelerden evvel 11,14 lira iken % 13.3 bir 
"î̂ m görmüş ve 12 63 kurusa ulaşmıştır. Deri iş 
kolunda ise 12.29 kuruş iken % 16 1 kuruş bir 
marnla - gerçekten ağır bir iş koludur, iş sek
törüdür - 14,28 kuruşa ulaşmıştır. 

Şunu ifade etmek isteriz. Batıda isni ücret
leri maliyetlerde çok önemli ve çok yüksek yer 
tuttuğu halde memleketimizde bununla muka-
vese edılmiyecek rakamlara düşmektedir. Bir l 

misal vermek için arz ediyorum. Meselâ kömür 
madenlerini ele aldığımız takdirde, dünyanın 
diğer memleketlerinde kömür maliyetinde en 
büyük pay ücret unsuruna aittir. Almanya'da 
% 61, Fransa'da % 71, İngiltere'de % 64, Ame
rika'da ise % 79,5 olduğu halde Türkiye'de git
tikçe yükselmesi beklendiği halde aşağıya in
mek suretiyle 1956 yılında % 40, 1957 yılında 
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% 37, 1958 de 38, 1959 da 35, 1960 ta 36, 1961 
de 31 ve 1963 yılında % 30 oranına düşmüş
tür. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 

KEMAL NEBÎOĞLU (Devamla) — Sözleri
mi bağlamak isterim. 931 sayılı îş Kanunumm 
getirmiş olduğu asgari ücretlerin tesbiti ile il
gili hüküm ve bugüne kadarki uygulamalar 
şunu göstermektedir; asgari ücretler konusu 
üzerinde gelip geçmiş olan hükümetler yeterli 
şekilde durmamışlardır. Konuya, bir yönü ile. 
hiç inmemişlerdir. Bu sebeple de asgari iı^ret 
gerek tesbiti yönünden, gerekse tesbit edildik
ten sonra uygulanması yönünden - uygulanması 
da bir fecaattir ya - büyük şehirlerimizde o da 
bâzı önemli iş kollarında sendikaları güçlü olan 
işyerlerinde uygulanabilmektedir, grecekten yü
rekler acısıdır, konunun üzerinde durulmak ge
rekir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, birleşimin sonunda 
ayrıca arz edeceğim, fakat simdi daha .fazla ar
kadasın ıttıla kesbetmesi için arz ediyorum : 
Başkan, sözcü, kâtip selimlerini yapmak üze^e 
bütün komisvonlar 24 Kasım Cuma ^mn sn ot 
10 da Adalet. Anayasa, Bavmdırlık. Bütçe. Büt
çe ve Plân. Çalışma, Dilekçe, Dışişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Gümrük ve Tekel, içişleri. 

Aynı gün saat 11 de imar ve İskân, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma, Köy işleri, Mali
ye, Meclis Hesaplarını inceleme, Meclis Kitap
lığı, Millî Eğitim, Millî Savunma. 

Aynı gün saat 12 de Sağlık ve Sosyal Yar
dım, Sanayi*, Sayıştay, Tarım, Ticaret. Turizm 
ve Tanıtma, Ulaştırma komisyonları toplana
caklardır. 

Ayrıca birleşimin sonunda tekrar edeceğim. 

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gereğince çı
kartılması gereken tüzüğün neşredilip edilme
diğine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş? Buradalar. 
Başbakan veya adına görevli bir B^akan? Yok. 
Başbakan bulunmadığı cihetle sorunun cevap
landırılması ertelenmiştir. 

6. — Van Milletvekili Salih Yüdız'ın, Van'-
in Gevaş ilçesine bağlı Mükiis nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/299) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Buradalar. Sayın 
İçişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı cihet
le sorunun cevaplandırılması ertelenmiştir. 

7. — Van Milletvekili Salih Yüdız'ın, Van'ın, 
Gevaş ilçesinde) bir turistik otel ve tesisleri in
şasının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
•»e Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşad'ın 
•^zlü cevabı (6/300) 

BAŞKAN — Sayın Yılıdz? Buradalar. Sayın 
Turizm ve Tanıtma Bakanı? Buraralar. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyrulmasını rica ederim. 

Salih Yıldız 
Van Milletvekili 

Van'ın, Gevaş kazası tabiî güzellikleri itiba
riyle müstesna hususiyetleri haizdir. Bahusus 
Akdamar adası turistlerin alâka ve dikkatlerini 
son derece celbetmektedir. 

Gevaş kazasında yapılacak bir turistik otel 
ve tesisleri turistler için aranan bir ihtiyaç ha
lini almıştır. Bu bakımdan : 

1. Bakanlık Gevaş'da bir turistik otel ve te
sisleri için bir hazırlık veya karar içinde midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAT 

KÜRŞAD Cizmir) — Muhterem arkadaşlar, ge
rek 265 sayılı Bakanlık Teşkilât Kanunu, gerek 
6086 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik' Kanunu 
Mzi direkt yatırımlar yapmaya sevk etmemek
tedir. Biz ancak gerek yerli ve yabancı, gerek 
hükmi ve hakiki şahıslar tarafından bu kabîl 
tesisler için girişilmiş olan teşebbüsleri proje ve 
kredi yolu ile desteklem9kf;eyiz. Gevaş ilçesinde 
gerek hakiki, gerek hükmî veya mahallî beledi
ye ve özel idare tarafından böyle bir teşebbüse 
girişildiği takdirde, .Bakanlık olarak bu teşeb
büsü teknik ve malî yönden kredi yolu ile des
teklemeye amadeyiz. Böyle bir talep ile karşı-
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.laşmış değiliz. Bu itibarla, bir hazırlığın içinde 
değiliz. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız, buyurun. 
SALİH YILDIZ (Van) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Sayın Bakanın verdikleri 
izahat, şahsan bir yönü ile, bizi tatmin etme
miştir. Zira, gerek Van'ın ilçelerinde olsun, ge
rek Van'ın, il merkezinde olsun birçok hemşeh
rilerimiz bu gibi müracaatlarde bulunmak iste
dikleri zaman - ki ben şahsan şahidiyim - Van 
ve civarının en son ele alınacak ve kredilerin 
en son tahsis edilebilecek bir vilâyet olduğunu 
söylediler. Öncelik taşımıyan bu mevzularda, 
öncelik taşımıyan hususiyetler} vardır dediler. 
Ve böylece İstanbul, İzmir, bilhassa Akdeniz sa
hillerinin öncelik taşıdığını ifade ettiler. Bu iti
barla şunu açıkça ifade edeyim ki, bu gibi te
şebbüsler olsa dahi tahakkuku mümkün değildir 
Bu itibarla Devlet eli ile bu meselelerin halle
dilmesi zaruridir, özel yatırımların ancak Dev 
let eli ile.yapılmasında zaruret vardır. Aksi tak
dirde bunlar birer hayal olarak kalmaya mah
kûmdur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Buraca 
Millî Eğitim Bakanı? Yok. ilorili Bakan hnlnn-
madığı cihetle sorunun cevaplandırılması erte
lenmiştir. 

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız*m, Van'ın. 
Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol 
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair sorusu ve Bayındır
lık Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevabı (6/302) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız ve Sayın Ba
yındırlık Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasmı rica ederim. 

Van Milletvekili 
Salih Yıldız 

Van'ın Özalp kazası, Muradiye kazası ile 
hem hudut bulunmaktadır. Özalp kazasında Mu-

I radiye kaza merkezine gitmek için Van'dan do
laşarak 250 kilometrelik bir yoldan geçmek ica-
betmektedir. Halbuki Özalp'tan doğrudan doğ
ruya Muradiye kaza merkezinin içine çıkacak 
bir yol yapılması son derece faydalı ve müm-

ı kündür. Bu hususta arazi son derece müsait 
bulunmaktadır. Esasen düşünülen hazırlıklar da 
mevcuttur. Bu itifcarila : 

1. Özalp kazasından Muradiye kazasına en 
kısa yoldan irtibatı temin edecek yol için Ba
kanlığın bir hazırlık ve çalışması var mıdır? 

2. Var ise ne safhadadır? \ 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz 
BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Van ilinin Özalp ve Muradiye ilçeleri ara
sında yeni bir yol yapımı hakkımda Van Millet
vekili Sayın Salih Yıldız'in, sczlü sorularını ce
vaplandırıyorum. 

Van ilinin Özalp ve Muradiye ilçeleri aracın
daki Devlet veya il yolu alanında daihil her han-
<ri bir yol halen mevcut değildir. Yapılan tra
fik incelemeleri sonunda adı göçen güsera^h 
Devlet yolu niteliğinde buhmmamı^tjr. Takri
ben 100 kilometre uzunluğunda olan söz konusu 
volun düşük standartta, stabilize tek «eritJi 
olarak yanımı. isti^Rk isleri hariç, yokladık 
olarak B0 000 000 Tl ihtiyaç n-ö t̂erm oktadır, Ay-
ncfi, Karayolları Genel Müdürlüsüne bağlı 
^0 000 k'lome+re boyunda Devlet ve il yo]n ™ev-
«".•tnr. Bu yollardan önemli bir k^mı. bilhassa 
U voll^rmda, hem'te ta+TV<in e^ici Mr s+an^arda 
ni^e^ ediğinden bu ağ i ferisine v<mi ^ir vol ila-
T-©si do «imjdiki hal^e i^k^n dâmT^e ^"bın-^a-
m^ktadır.. Ancak. Bakanlık olarak ilçelerin bir~ 

| ^iri arasında ve ilcilerin illeri arasındaki irtibat 
da üzerinde önemle durduğumuz bir husustur. 

Netice olarak sunu arz etmek isterim ki. Ku 
yolun inhası ilerideki yıllarda düşünülecek bir 
husustur. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi Salih Yıldız, 
buyurun efendim. 

SALİH YILDIZ fVan) — Sayın Balkan, sa
yın milletvekilleri; Sayın Bakanın verdikleri iza
hat, bir bakımdan, gerçeğe uymamaktadır. Zira, 
Özalp ilçesi ile Muradiye, ilçesi arasında yola 
ihtiyaç gösteren mesafe 100 kilometrelik Mr me
safe olmayıp 30 - 35 kilometre arasındadır, 
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Özalp ve Muradiye ilçeleri hemhudut ilçeler ol
maları itibariyle bir yol ile direkt irtibatları 
yoktur. Bir ilçeden diğerine gitmek için il mer
kezine gidip, asgari 250 kilometrelik bir yol kat 
etmek icabetmektedir. Özalp ilçemizin yol bu-
lunmıyan noktasından Muradiye ilçesinin Çaldı
ran bucağına kadar olan mesafe, demin de arz 
ettiğim gibi, 30 - 35 kilometrelik bir mesafeyi 
kapsamaktadır. Halen buradan bir patika yol 
geçmektedir. Ciddî bir tetkikle ve kolaylıkla 
bu kısa mesafe, ihtiyaca cevap verebilecek bir 
yol haline getirilebilir. Bu bakımdan Sayın Ba
kanımızın verdikleri izahatın iyi bir tetkike da
yanmadığını müşahade etmiş bulunuyorum. İyi 
bir tetkik yapıldığı takdirde, her bakımdan yek
diğerleriyle yakın iktisadi ilişkileri bulunan bu 
iki ilçenin büyük bir meselesi halledilmiş ola
caktır. Böylece durumu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10: — Yan Milletvekili Salih Yıldız'in, Van' 
in Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başh 
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalı* 
ma olup olmadığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

BAŞKAN — Sayın Salih Yıldız?.. Burada 
Sayın Tarım Bakanı?.. Yoklar. İlgili Bakan bu 
lunmadığı cihetle sorunun cevaplandırılması er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN'— Sayın Emre? Buradadır. Millî 
Eğitimv Bakanı? Yoktur. Bakan bulunmadığı ci
hetle sorunun görülmesi gelecek birleşime kal 
mıştır. 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Vzv 
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri Baş 
piskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdumuza 
girmesine neden ve nasıl izin • verildiğine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306)-

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın üzuner? Bu
radalar. Sayın Dışişleri Bakanı? Yok. Bakan bu
lunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 38 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol-
rkadığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

BAŞKAN — Sayın Ülker? Yok. Soru sahibi 
ikinci defa bulunmadıkları cihetle soruları düş
müştür. 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili ya
pılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine da
ğıtılmasının düşünülüp düşünülmediiğne dair 
Köy İşleri Bakanından sSzlü sorusu (6/311) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın?.. Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'ın, Afyon Karahisar Hava Alanı inşa
sı için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş oldu
ğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakan
larından sözlü sorusu (6/31.2) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalm?.. Yok. 
Soru sahibi jki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?.. Bu
rada. Sayın Tarım Bakanı?.. Yok. ilgili Bakan 
bulunmadığı 'cihetle sorunun cevaplandırılması 
ertelenmiştir. * * 

17. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili dâhilinde,# 1965 yılında kaç 
aded ilkokul yapıldığına ve 1966 yılında kaç 
ıded ilkokul yapılacağına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/315) 

BAŞKAN — ıSayın soru sahibi buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı yoklar. Bakan . bu-
lunmaldığı cihetle sorunun cevaplandırılması er
telenmiştir. 

18. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçına 1965 yılın-
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da içmesuyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içmesuyu işinin programa alındığına dair 

s Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi buradalar. Sa
yın Köy işleri Bakanı bulunmadıkları için so
runun cevaplandırılması ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan buradalar Sa
yın Ulaştırma Bakanı Yok. Bakan olmadığı ci 
netle sorunun cevaplandırılması ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın özarda?... Yok. Soru 
sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle 
soru düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Feridun Cemal Erkin?... 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
cevaplandırılması bir kereye mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

22. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına ve bu yardımın ne suretle sarf edilmiş 
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/327) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda?... Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı 
cihetle soru düşmüştür. 

23. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 

yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi izinli bulun
dukları cihetle sorunun cevaplandırılması erte
lenmiştir. 

24. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
iaşlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
;jıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
cınından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi izinli bulun-
lukları için sorunun cevaplandırılması erte
lenmiştir. 

25. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
In, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara-
leniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
\ayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta-
•ım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Saru sahibi Sayın Uzuner bu
ladalar. Sayın Tarım Bakanı yoklar. İlgili Ba-
:an bulunmadığı cihetle sorunun cevaplandırıl
ması ertelenmiştir. 

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
In, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
ılınan ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner?... Bu
rada. Sayın Ticaret JJakaı?... Yok. İlgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

27. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
iipoğlu'.nun, Şehit Turan Emeksiz'i komünist 
ajanı gösteren gizli haberler bülteninin gaze
telere kimin tarafından verilmiş olduğuna dair 
Jt>aşbakandan sözlü sorusu. (6/347) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu?... Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle so-
-unun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

28. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
'âyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
ricaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348) 

— 187 — 



M. Meclisi B : 7 22 . 11 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç?... Yok. So
ru sahibi iki birleşim üst üste bulunmadığı ci
hetle soru düşmüştür. 

29. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyango İdaresi
ne bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık 
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne dü
şünüldüğüne dair Devlet ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu. (6/349) 

BAŞKAN — Saym Arif Ertunga?... "tok. So
ru sahibi iki birle§im üst üste bulunmadığı ci
hetle soru düşmüştür. 

30. -*- Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/351) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. ' 

31. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za-
Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlü
ğe konmasının kati olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/352) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Cumalıoğlu?... 
Yok. Soru sahibi iki birleşim üst üste bulunma
dığı cihetle soru düşmüştür. 

32.r — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so-

' rusu. (6/353) 
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurları 

BAŞKAN — Sayın Çanga?... Yok;. Soru sa
hibi iki birleşim üst üste bulunmadığı cihetle 
soru düşmüştür. 

33. —• Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Bakanlık Teşkilât kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt?... Bu
rada. Saym Köy işleri Bakanı?... Yok. ilgili 
Bakan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülme
si ertelenmiştir. 

34. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabi 

.'utulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/355) 

BAŞKAN — 34 ncü sırada katyılı bulunan 
\dana Milletvekili Ali Karcı'nln sözlü sorusu, 
:endisinin talebi üzerine yazılı soruya çevril
miştir. 

35. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
'imoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, bugüne 
'•aiar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han-
ıi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair 
Hcaret Bakanından sözlü sorusu. (6/357) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğ-
V.ı?... Yok. Saru sahibi iki birleşim üst üste bu-
.u ımadığı cihetle soru düşmüştür. 

36. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, An-
\-ara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
ırasının başlanmış- olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358) 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç arkadaşımız 
ir önerge bırakarak (Acele işim var, gidiyo-

;um. Gelecek oturuma kalsın) demiştir. Zaten • 
oru da düşmüyor. Bir defaya mahsus olmak 
İzsre soru ertelenmiştir. 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
UJNTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak

kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve Iç-
'şleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görür-
-ıtümesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap
mış olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/360) 

BAŞKAN — 38 nci sırada kayıtlı sözlü soru 
önergesi geri alınmıştır. 

39. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, hastane .ve sağlık müesseselerinde dok-
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tor ve uzman tabih bulunmamasının sebepleri 
üzerinde durulup durulmadığına dair Başba
kandan, sözlü sorusu. (6/361) * 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Cumalıoğlu?... 
Yok. Soru sahibi üst üste iki birleşim bulunma
dığından soru düşmüştür. 

40. — Kars Milletvekili Âdil Kurt el'in, han
gi İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve hu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/363) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel?..". Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. Sayın Başbakanın bu
lunmadığı cihetle sorunun cevaplandırılması er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel?... Burada. 
İlgili bakanlar bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. So
ru sahibi bulunmadığı cihet ile sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

43. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
biçer - döver ve traktör fiyatlarının hızla art
ması ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar 
sağlanamaması konularında ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu. (6/367) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

44. —• Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, ma-
kinalarını bizzat kullanmak istiyen traktör sa
hiplerinin kolay ehliyet almaları konusunda ne 

düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/368) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

45. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, To
kat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde modern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve fay
dalı mütalâa edilip edilmediğine dair Tarım Ba-

i 

kanından sözlü sorusu. (6/369) 
t 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzgre ertelen
miştir. 

46. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'ın, bü
yük şehirlerdeki kimsesiz çocuklar hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Devlet ve İçişleri hakan
larından sözlü sorusu. (6/370) 

BAŞKAN— Sayın Osman Saraç?... Yok. So
ru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görüşül
mesi bfc defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahssus olmak üzere erte
lenmiştir. 

48. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
1 . 11 . 1965 ten 1 . 7 . 1966 tarihine kadar 
Millet Meclisi komisyonlarından, her birinin ka
çar defa toplantıya çağırıldığına ve toplantıya 
gelmiyen üyelerle, çıkarılan ve çıkarılmıyan iş
lere dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/375) 

BAŞKAN — Efendim, 48 sıra sayısında ka
yıtlı soru önergesi için soru sahibi Reşat Özar-
da bir önerge vermiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sözlü soruların 48 nci sırasında bulunan 

"l . 11 . 1965 ten, 1 . 7 . 1966 tarihinde kadar 
5lan süre içindeki komisyon çalışmalariyle il-
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gili Millet Meclisi Başkanlığından sorduğum 
sorunun cevabının alınması saatlerce vakit ala
cağından, bu sözlü sorumun yazılı soruya çev
rilmesini arz ve rica ederim. 

Aydın 
Reşat Özarda 

BAŞKAN — Soru, yazılı soruya çevrilmiş
tir. Gereği yapılacaktır. 

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

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun cevap
landırılması bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Bu itibarla sorunun cevaplandırılması bir de
faya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

51. —• Tokat Milletvekili Osman Saraç'm. 
Faturasız mal satışının önlenmesi için ne çare 
düşünüldüğüne dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu. (6/378) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

52. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, To
kat'ın, Omala ovasını sulayacak kanalın yapımı
nın, bugüne kadar, niçin . geciktirildiğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/379) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

53. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Niksar - Erbaa karayolu yapımının ne zaman 
bitirileceğine, dair Baymdîtlık Bakanından söz

lü sorusu. (6/380) 
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BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

54. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
14 . 7 . 1966 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde 
bir bakana atfen yayınlanan olaya dair Baş
bakandan- sözlü sorusu. (6/384) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmedi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

55. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları konusunda 
xıe düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
norusu. (6/385) 

BAŞKAN — Sayın Osman Saraç?... Yok. 
3u itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
aahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

56. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
gösterişli temel atma törenleri tertiplenmesin
den ne gibi faydalar umulduğuna dair Başka-
kandan sözlü sorusu. (6/387) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz? 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Burada. 
ilgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

58. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza TJzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Köprüüstü 
köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere yar
dım yapılması hususunda ne düşünüldüğüne da
ir İmar ve İskân ve Köy İşleri bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/389) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Burada. 
Sayın imar ve iskân Bakanı ve Sayın Köy iş
leri Bakanı? Yoklar, ilgili Bakanlar bulunma-

I dığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
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59. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/390) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Millî 
Eğitim Bakanı bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

60. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'mf 

Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'de bekletilen 
ve harcırah alamıyan subay ve astsubayların 
malî sıkıntısını önlemek için ne düşünüldüğüne 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/391) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yok. Bu itibarla, 
sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

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

t 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığı cihette 
sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Saraç? Yok. Sayın soru 
sahibi olmadığı için sorunun görüşülmesi bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

63. — Diyarbakır Milletvekili Tarik Ziya 
Ekinci'nin, 1965 yılı içinde, yurt çapında, muh
taç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğday ve arpa 
miktarına dair Teorim, Maliye ve Ticaret bakan
larından sözlü sorusu. (6/397) 

BAŞKAN — Yazılı soruya çevrilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Uysal? Yok. So
ru sahibi bulunmadığı için sorunun görüşülme
si bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

65. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, 
Atatürk Üniversitesinde, matbaa alımında mil
yonluk bir suiistimal yapılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/399) 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

66. —• Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, otomobil sanayii kurmak için müracaat 
eden Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması
nın tercih edilmesindeki millî menfaat gerek
çesinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu* (6/400) 

BAŞKAN — SavuT Arsan? Burada. İlgili 
Bakan bulunmadığı için ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın özdağ? Yok. Soru sa
hibi bulunmadığı için bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

6%. — Afvon Karahisar Milletvekili Muzaf-
'";• özdağ'm, Sinemadan, eğitim ve terbiye ku-
•*',vw olarak millet çapında ve millî eğitim ca-

-'i'asında, faydalanma ölçümüzün ne olduğuna 
1aîy- Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
'n/402) 

BAŞKAN — Sayın özdağ?.. Yok. Soru 
rahibi bulunmadığı için bir defaya mahsus ol-
-nak üzere ertelenmiştir. 

69. — Afyon IÇarahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Diyanet İşleri Başkanının seyahat 
programının iptali ile kendisinin Tunus'tan gfo'i 
çajrılması sebebinin ne olduğuna dair Dışişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu (6/403) 
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BAŞKAN — Sayın Özdağ?.. Yok. Soru 
sahibi bulunmadığa için bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

70. — Nevşehir Milletvekili Selohallin 11altla 
Esatoğlu'nun, Yüksel: Adalet Divanı karariyle 
hnralı'da idam edilenlerin naşının mirasçılarına 
verilmesi konusunda yapılmış bir müravaai olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sumun 
(6/401) 

BAŞKAM — Sayın Esatoglu?.. Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı için bir defoya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

7/. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Hükümet politikasını tasvibetmi-
yen yayın organlarına, karsı yöneltilen balkının 
mesullerinin kimler oldur/una dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/405) 

BAŞKAN — Sayın Özdağ?.. Yok. Bu iti
barin. sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime ertelenmiştir. 

72. — Sinop Milletvekili T T ilmi İşgüzarın, 
kok kömürü alma!: istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/406) 

"BAŞKAN — Sayın İşgüzar?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üm-e ertelenmiştir. 

73. —- Ordu. Milletvekili Ferda, (Jüley'in, Or-
,du ilinde, vuknbulan sel felâketinde, hangi ilçe
lerde ne miktar o-~ra.z,i ve indirenin zarar görmüş 
olduğuna, dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/407) * 

BAŞKAN — Sayın Güley?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

74. — Ordu Milletvekili Ferda Oüley'in, Or
du'nun Fatsa ilçesinde, il: ine i bir sel felâketine 
düşülmemesi'için, derelerin ıslahı ve denize akış 
menfezlerinin genişletilmesi konusunda ne gibi 
çalışmaların yeıpûdığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Bayındırlık hak.anlarm.dan sözlü 
sorusu (6/408) 
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BAŞKAN — Sayın Güley?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

75. — Artvin Mili et v elcili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin iline, bağlı köylerin yol yapımı 
ve onarımı işinin ne safhada olduğuna dair Köy 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/409) 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defava mah-
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

76. — Artvin Milletvekili Turgut Allunka-
ua'nın, Artvin'in Ardanuç İlçesi İlköğretim Mü
dür ünün başka, yere nakli için alınan Disiplin 
Kurulu kararının durdurulması sebebinin ne ol
duğuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so-

• rusu (6/410) . 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

77. __ Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
"c'n'in, Artvin Valisinin ma.kam otomobili ile 
"nuhtelif illerde 25 gün gezmiş olmasından dola-
*n hakkında, bir işlem yapılıp yapılmadığına dair 
içişleri 'Bakanından sözlü sorusu (6/411) 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere gelecek birleşime ertelenmiştir. 

78. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka
ya:nın, Artvin ilinin hangi köylerinin içme suyu 
t reislerinin 1965 ve 1966 yılları programına alın
dığına dair Köy İşleri Bakamından sözlü sorusu 
(6/412) 

BAŞKAN — Sayın Altunkaya?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN -~ Sayın Özkan?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzei'e ertelenmiştir. 

http://hak.anlarm.dan
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80. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Sümerbankın pamuk alımı işlerine başlı-
yabilmesi için gerekli hazırlıkları ikmal edip et
mediğine ve bir taban fiyatı tesbit edilmiş olup 
olmadığındı dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/414) 

ı 
BAŞKAN — Sayın Bozdoğan?.. Yoklar. Bu 

itibarla ^ sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Gül ey'in, il
ler Bankasının bir mütaahhide yüklü bir ticari-
kredi vermesinden nüfuz kullanıldığının doğru 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/415) 

BAŞKAN — Sayın Güley?.. Yok. Soru sa
hibi bulunmadığı için görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

82. — Erzurum, Milletvekili Gıyasettin Kara 
co'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Karaca?.. Bv 
Tada. İlgili bakan bulunmadığı için görüşülmcs* 
ertelenmiştir. 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
birkaç gemi tersanesinin daha kurulmasının dü
şünüldüğü hakkındaki yayımın doğru olup ol
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/417) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?.. Yok. Bu iti
barla görüşülmesi bir defaya mahsus olmalı 
üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?.. Yok. Görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üsere ertelen
miştir. 

85. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç'ın, adlî yüm açılışı konuşmasiyle Ana
yasayı ve Ceza Kanununu açık bir şekilde ihlâl 
etmiş bulunan Yargıtay Başkanı hakkında ne 
düşünüldüğüne dair Adalet ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/419) 

BAŞKAN — Sayın Lâc?.. Yok. Bu itibarla 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

87. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
\imoğlu'nun, pamukta ve alelûhıum zirai ürün-
rerdle taban fiyatı tesbiti ile ürünlerin idrakin-
l°,n önce ilânının düşünülüp düşünülmediğine 
1air Başbakandan ve Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/425) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahlnıoğlu?.. Yok. 
Görüşülmesi bir defaya mahsus7 olmak üzere er
telenmiştir. 

88. — Bursa Milletvekili S a dr ettin Çanga'-
ıın, Almanya'da vefat eden işçi vatandaşlarımı
zın cesetlerinin kendi vatan topraklarında def
nedilmesini kolaylaştırıcı tedbirle rin alınmış 
•)J-up olmadığına dair Başbakandan sözlü- sorusu 
'6/426) 

BAŞKAN — Sayın Çanga?.. Yok. Bu itibar
la görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere 
ortelenmiştir. 

89. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öncr'in, Afyon Karahisarı'ın Dazkırı Kaymaka
mına, köylülere meydan dayağı almasından do-
Jeıyı ne gibi bir işlem yapıldığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/427) 

BAŞKAN — Sayın Murat Öner?.. Yok. Bu 
itibarla görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Saraç?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya ma-h-
sus olmak üzere gelecek birleşime ertelenmiş
tir. 
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91. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1966 ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtımın . 
da ne gibi esasların nazara alındığına dair Ta 
rım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

94. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, adlî yıün açılmasında bir konuşma yapan 
Yargıtay Balkanı halımda görevini kötüye kul
lanmak suçundan bir tahkikat açılıp açılmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü osrusu (6/432) 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu?.. Yoklar. En 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah 
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

95. — Erzurum Milletvekili Nihat Biler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulmasın^" 
İkinci Beş Yıllık Plâna alınıp alınmadığına da"' , 
Başbakandan sözlü sorusu (6/433) 

BAŞKAN — Sayın Diler?.. Yoklar. Br 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzsre ertelenmiştir. 

96. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraatı hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

98. •—• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
"aman Meclise sevk edileceğined air İçişleri Ba
banından sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar.. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah-
Tis olmak üzere ertelenmiştir. 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
''ovuşturma açıldığına dair İçişleri Bakanından 
--"zlü sorusu (6/437) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

100. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
".»Ailmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret bakanlarından sözlü 
•-orusu (6/438) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Yoklar. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mah
pus olmak üzere ertelenmiştir. 

101. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
malık em elerdeki işlerin süratini sağlamak konu
lunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/439) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

102. — Erzurum Milletvekili Nihat Biler'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrikası 
kurulması ile süt sanayiinin geliştirilmesi husus
larında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/440) 
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BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Bu itibarla sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarı?.. Yok. 
İlgili bakan bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Bu itibarla sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayin Reşit Ülker?.. Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

107. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saVın, İzmir Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün 
görevinden niçin alındığına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/445) 

BAŞKAN — S a y ı n Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

108..— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, İzmir Millî Eğitim Müdürünün, görevin

den alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/446) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal?.. Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

109. — Tekirdağ Milletvekili Orhan özlrak'-
ın, Tekirdağ'ın Merkez ilçesi Semeile köyü içme 
suyu inşaatının hangi sebeplerde durdurulduğu
na dair Enerji ve. Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü osrusu (6/448) 

BAŞKAN — Sayın Orhan öztrak?.. Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

110. •— Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve EmMk Kredi bankaları 
tarafından yapti7ilmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt?.. Buradalar. 
İlgili bakan?.. Yoklar. İlgili bakan bulunmadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

111. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, meslek okulu mezunlarının kendi branş ve 
ihtisasları dahilindeki fakülte ve yüksek okul
lara devam edebilmelerini sağlamak için bir ça
lışma olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/450) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir dafaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — SayınJNfazif Kurucu?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir döfaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

'/113. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'çe sa-
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tınalınması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/452) 

BAŞKAN —Sayın Fethi Çelikbaş?.. Bura
da. Sayın Ticaret Bakanı?.. Yok. Sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan?.. 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

115. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
Personel Kanununun tatbikatını temin için 1966 
yılı Bütçesine konulan 470 milyon lira ödene
ğin akıbetinin ne olacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/457) 

BAŞKAN — Efendim, 115 nci soru geri alın
mıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç?.. Yok. Bu 
itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

117. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
tasarruf bonolarının kaldırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Başbalcandan sözlü so
rusu (6/459) 

BAŞKAN — 117 sıra sayılı soru geri alın
mıştır. 

118. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde bir İş mahkeme
si kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/460) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?.. Yok. Bu iti
barla sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

119. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'mr 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Ekinviran mev
kiinde petrol araştırması yapılıp yapılmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/461) 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar?.. Yok. Bu iti
barla sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

120. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın Pozantı ilçesinde Tekel için kiralanan 
binanın kira ücretine ve durumunun müsa-
idolup olmadığına dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/462) 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan?.. Yok. Bu 
kibarla sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nuri Kodamanoğlu?.. 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. ( 

122. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun köyüne, 
yedek subay öğretmen olarak atanan M. T. T. B. 
Başkanının, öğretmenlik vazifesine devam etme
mesi ve siyasi beyanatlar vermesi karşısında ne 
gibi işlem yapıldığına dair Millî Eğitim ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/464) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin?... Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

123. — Tokat Milletvekili Fethi. Alacalı'nm, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Arto
va'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı bütçe 
döneminde tamamlanıp . tamamlanmıyacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/465) ' ' 

BAŞKAN — Sayın Fethi Alacak?.. Burada. 
Sayın Bakan cevap verecek misiniz? 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Gelecek Birleşim cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru gelecek Birleşim görüşü
lecektir. 

124. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, 1965 -1966 ders yılında lise ve mu> 
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adili okullardan mezun olup bir üniversite veya 
yüksek okula giremiyerek açıkta kalan öğrenci
ler için ne tedbir düşünüldüğüne dair Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/466) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer özdağ?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

125. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya B a-
hadınlı'nın, İçel ili Anamur ilçesinde 6 öğret
menin işten el çektirilmesinde ve bir öğretmenin 
Bakanlık emrine alınmasındaki gerekçenin ne ol
duğuna dair İçişleri ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/467) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Ziya Bahadınlı?.. 
Yok. -Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defa
ya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

126. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, 
Tokat'ın Zile Devlet Hastanesine, ameliyat ser
visi için lüzumlu olan narkoz aletinin, bugüne 
kadar, verilmemesi sebebine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/468) 

BAŞKAN — Sayın Alacalı?.. Burada. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yoklar. İlgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

127. — Tokat Milletvekili Ftthi Alacalı'nın, 
Almus hidro - elektrik santralından, Almus ilçe
sinin istifade ettirilmemesi sebebine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/469) 

BAŞKAN — Sayın Alacalı?.. Burada. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yoklar. İl
gili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?... Yok. Bu iti
barla sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

129. — Adana Millet jekiU Ali Karcı'nın, 
hangi turistik tesislere, «Turizm ve turistik tesis
lerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kotasından 

ne miktar ithalât tahsisi yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/471) 

BAŞKAN — Sayın Karcı?.. Yok. Bu itibarla * 
sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

130. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykdm'-
m, çocuk Ressam Bedri Baykam'm Amerika ve 
Avrupa'daki sergilerine maddî ve mânevi yar-
dwıı icabettir en hususların neler olduğuna dair 
Turum ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/472) 

BAŞKAN — Sayın Baykam?.. Yok. Bu iti
barla sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

131. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'-
ın, Tekirdağ merkez ilçesine bağlı Semetli köyü
nün, 1964 yılında plâna alınıp inşasına başlanan 
içme suyu inşaatının durdurulması sebebinin ne 
olduğuna dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/473) 

BAŞKAN — Sayın Orhan öztrak?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

132. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum iline bağlı bulunan 1 05~0 köyle, 
köylünün kalkınması için, Ziraat Bankasınca 
tevzi edilmek üzere tahsis edilen zirai kredi ile 
hayvancılık kredisi miktarının rte olduğuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/474) 

BAŞKAN — Sayın Necati Güven?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

133. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy*-
un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vize 
etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçiliğinin 
bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin alın
masının düşünüldüğüne dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/475) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Aysoy?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

134. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Samsun'da 19 Mayıs adiyle bir üniversite kurul-
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masının düşünülüp düşünülmediğine dair Milli 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/476) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker?.. Burada. 
îlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

136. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saVın, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Atatürk'e 
aidolmadığını iddia etmenin, bunu özellikle hal
kın şüpheyle karşılaması lâzımgelen bir nu
tuk olarak empoze etmenin sebebinin ne oldu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/478) 

t 

BAŞKAN — Sayın Uysal?.. Yok. Bu itibarla 
sorunun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

137. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge yolundaki köşkte 
6 Şubat 1933 günü, akşam yemeğinden sonra, 
13-14 kişiye hitaben bir konuşma yapıp yapma
dığına dair İçişleri, Millî Eğitim ve Ulaştırma 
bakanlarından sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Erer?.. Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bil defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal?.. Yok 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

139. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Vzun'un, pancar çiftçisinin çalışmalarının iyi 
değerlendirilebilmesi için, pancar fiyatlarına 
zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü Sorusu (6/484) 
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BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. 
Yok. Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir de
faya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

140. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Vzun'un, Pınarhisar Çimento Fabrikasına, C.H.P. 
Koalisyon hükümetleri ile A.P. Hükümeti za
manlarında kaçar aded işçi alınmış olduğuna 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/485) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?... 
Yok. Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir de
faya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

141. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Vzun'un, Pınarhisar Çimento Fabrikasının, 
1965 -1966 yılları içerisinde, istihsal ettiği çi
mentoların hangi firmalara verildiğine ve halka 
pahalı satılması karşısında ne gibi tedbir alınma
sının düşünüldüğüne dair Saîiayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/486) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
flförüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

142. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
kesinleşmiş mahkeme kararlarının vaktinde in
fazını sağlamak ve böylece vatandaşların mağ
duriyetini önlemek üzere, her hangi bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet ve Millî SavuSıma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/487) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

143. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Yarlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduâuna dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu. (6/489) J 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik?,. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalm?.. Yok, 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

145. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/491) , 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

146. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
m, Tarım Bakanlığında görevli ziraat mühendis
lerinden, kaçar kişinin, büro ve taşra teşkilâtın
da çalıştığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/492) 

BAŞKAN — Sayın Gıyasettin Duman?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

147. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, görevleri icabı, avukat ve öğret
menlere, silâh verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/493) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu?.. 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

148". — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Irmaklar 
bucağına telefon hattı çekilip çekilmeyeceğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/494) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. . 

149. — Kastamonu Milletvekili t. Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun, Kastamonu ili dâhilinde, 1966 yı
lında, kaç hariciye mütehassısı ve operatör bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/495) 

BAŞKAN — Sayk Yılanlıoğlu?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

151. — Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
Kars Ticaret Odası seçimlerinde, Bakanlığın em
rini yerine getirmiyen idare âmiri hakkında ka
nuni bir işlem yapılıp yapilmıyacağına dair Ti
caret Bakanından sözlü sorusu (6/497) 

BAŞKAN — Sayın Osman Yeltekin?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

152. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürünün, diğer müesseselerdeki görevlerine ve 
aldığı istihkaklara dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/498) 

6AŞKAN — Sayın Yaşar Akal?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'm, T. ö. D. M. F. Üyesi olan bâzı ilkokul 
müdürlerinin, haksız olarak, ilkokul öğretmen
liğine atanmalarına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/4.99) 

BAŞKAN —- Sayın Uysal?.. Yok. Soru sa
hibi bulunmadığı için sorunun görüşülmesi bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

154. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesi kaymakamının, Tortum'a 
tâyin edilmesi sebebine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

I 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Kangal?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için sorunun görüşül
mesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

155. — Edirne Milletvekili Türkân ^eçlrin'in, 
memleketimizde şimdiye kadar kurulan köy kal
kınma kooperatiflerinin adedine ve çalışma ko
nularına dair Köy İşleri, Çalışma ve Ticâret ba
kanlarından sözlü sorusu (6/501) 
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BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için sorunun görüşül
mesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

156. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
İkinci Beş Yıllık Plânda, tarımsal kalkınma ko
nusunda TI e gibi tedbirlerin düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/502) 

BAŞKAN —- Sayın Türkân Seçkin?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle, sorunun görü
şülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

157. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklar eli'nin Lüleburgaz ilçesine bağ
lı Ahmetbey Belediyesinde, ortaokul açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/503) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştin 

158. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Ticaret • Lisesi mezunlarının, üniversitelerin sos
yal ilimler tedris eden fakültelerine girebilme im
kânlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/504) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Burada. Sa
yın Bakan?.. Yok. İlgili Bakan bulunmadığı ci
hetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

159. — İstanbul Milletvekili Abdurrahmon 
Şeref Lâç'ın, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakül
tesinde, Profesörler Kurulunun kararı alınmadan 
dış seyahat harcamaları yapılıp yapılmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 

- (6/505) 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Şeref 
Iıâç?.. Yok. Soru sahibi bulunmadığı için soru
nun görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üze
re ertelenmiştir. 

160. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adananın Kadirli ilçesinin bâzı köyle
rinde, bahçeleri tahribeden suçluların adalete 
teslim edilip edilmediklerine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/506) 

BAŞKAN — JSaym Mahmut Bozdoğan? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

161. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz
un, Nevşehir milletvekillerinden birinin, Ürgüp 
ilçesinde, turistik vasıfları haiz olmıyan binala
rına turizm fonundan kredi sağlama teşebbüsün
de bulunup bulunmadığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/507) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz? Yok. So
ru sahibi bulunmadığı için bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

162. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
unf Nevşehir milletvekillerinden birisinin, iskân 
raporu olmıyan ve İş Bankasına .kiralanan bi
nasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/508) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz? Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı için bir defaya mahsus ol
mak üzere ertelenmiştir. 

163. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Bozd
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı ve halı
cılık kooperatiflerinin, yıllık kongrelerinin ya
pılıp yapılmadığına dair Ticaret ve Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/509) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz? Yok. So
ru sahibi bulunmadığı için bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

164. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Bozd
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Karayolları 
Bakımevine çekilmekte olan elektrik hattından, 
bir milletvekilinin mandırasına da elektrik ve
rilip verilmiyeceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/510) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz? Yok. So
ru sahibi bulunmadığı için bir defaya mahsus 
olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

166. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif So
ny üce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti-

— 200 — 



M. Meclisi B : 7 22 . U . 1967 O : 1 

mal olup olmadığına dair Maliye 
sözlü sorusu. (6/512) 

Bakanından 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif > Sarıyüce? 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

167. — Aydın Milletvekili M. Kemal Til-
maz'm, zeytin müstahsilinin ihtiyaçlarının kar
şılanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/513) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz? 
Yok. Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Yok. Soru sa
hibi bulunmadığı cihetle, görüşülmesi bir defa
ya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Yok. Soru sa
hibi bulunmadığı cihetle, görüşülmesi bir defa
ya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Şenyurt? Burada. Sayın 
Bakan? Yok. İlgili Bakanlar bulunmadığı ci
hetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar? Yok. So
ru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görüşül
mesi bir defaya mahsus olmak üzere ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Sabri özcan San? Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı için bir defaya mah
sus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Bura
da. Sayın Bakan? Yok. İlgili Bakan bulunma
dığı için sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

174. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşaasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Baka-
nmdan sözlü sorusu. (6/520) * 

175. — Ordu . Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir liman tesisinin , düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/521) 

BAŞKAN — 174 ve 175 sıra numaralarında 
kayıtlı soru önergeleri sahibi tarafından geri 
alınmıştır. 

Efendim, komisyonlarda açık bulunan üye
likler için Sapılan seçim sonucunu bildirir tu
tanak gelmiştir, okutuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 

İlişik listede adlan yazılı komisyonlarda 
açık olan üyelikler için yapılan seçime (254) 
üye katılmış ve neticede listedeki adaylar hi
zalarında gösterilen oylan almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye 
Erzurum 

Cevat önder 

Üye 
İstanbul 

Muhiddin Güven 

Üye 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 
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KOMİSYONLARDAKİ AÇIK ÜYE'*' ZCLERE GÖSTERİLEN ADAYLAR 
Açık üyelik Kime aidol-

Komisyonlar 

Bayındırlık 
Çalışma 

Dışişleri 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Gümrük ve Tekel 
İçişleri 
İmar ve İskân 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Köy İşleri 

Maliye 
Millî Savunma 

Bütçe ve Plân 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sanayi 

Sayıştay 

Tarım 

Ticaret 

Turizm ve Tamtma 

Ulaştırma 

sayısı duğu Aday 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

2 

1 

1 
1 

2 

1 
1 

2 

Bağımsız 

• 

•» 

•» 
» 
•» 
» 

» 

» 

» 
» 

» 

Bağımsız 
M. P. 

Ahmet Cebi 
Sami Binicioğlu 

F. Cemal Erkin 
Kasım Gülek 
1. Hakkı Akdoğan 
M. Ali Arsan 

Fuad Uluç 
, Kemal Ataman 

Ahmet Tahtakılıç 
Hüseyin Balan 

İ. Hakkı Yılanlıoğlu 
Gıyasettin Duman 
Hüseyin Balan 

Bahattin Uzunoğlu 
Muzaffer Özdağ 

Gıyasettin Duman 
Rifat Baykal 

Memduh Erdemir 
0. Demir Tüzün 
Hüseyin Balan 
M. Ali Arsan 
M. Altınsoy 
Fennî tslimyeli 
Enver Güreli 

Nurettin Ardıçoğlu 
Necati Güven 

1. H. Akdoğan 
0. Z. Yüksel 

230 
234 

136 
64 
34 
5 

155 
238 
154 
239 

232 
58 
56 

153 
81 

57 
153 

26 
96 
21 
34 
31 
177 
93 

214 
104 

165 
51 

Bağımsız t. Hakkı Yılanlıoğlu 177 

T. 1. P. 

Bağımsız 

» 

Bahattin Uzunoğlu 
Ali Karcı 

Turhan Dilligil 

0. Z. Yüksel 
Necati Güven 

132 
149 

165 

61 
62 

202 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar şu hale 

göre : 
Bayındırlık Komisyonuna : Ahmet Cebi, 230 

oy alarak seçilmiştir. 
Çalışma Komisyonuna : Sami Binicioğlu, 234 

oy alarak seçilmiştir. 
Dışişleri Komisyonuna : Feridun Cemal Er

kin, 136 oy alarak seçilmiştir. , 
Enerji ve Tabiî Kalmaklar Komisyonuna : 

Fuat Uluç, 155 oy olarak seçilmiştir. 
Gümrük ve Tekel Komisyonuna : Kemal Ata

man, 2381 oy alarak seçilmiştir. 
İçişleri Komisyonuna : Ahmet Tahtakılıç, 

154 oy alarak seçilmiştir. 
İmar ve İskân Komisyonuna : Hüseyin Ba

lan, 134 oy alarak seçilmiştir. 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonuna : 

Sadece İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, 232 oy alarak 
seçilmiştir. 

Diğer adaylar, gerekli çoğunluğu temin ©de
medikleri için, bir boş üyelik vardır. 

Köy İşleri Komisyonuna : Bahattin •Uzun-
oğlu, 153 oy alarak seçilmiştir. 

Maliye Komisyonuna : Gerekli çoğunluk sağ
lanamamıştır, halen bir üyelik boştur. 

Millî Savunma Komisyonuna : Rif at Baykal, 
153 oy alarak seçilmiştir. 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonuna : Fen
nî Islimyeli, 177 oy alarak seçilmiştir. 

Diğer üyelik için çoğunluk sağlanamamıştır, 
bir üyelik boştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna : Nu
rettin Ardıçoğlu, 214 oy alarak seçilmiştir. 

Sanayi Komisyonuna : Gerekli çoğunluk sağ
lanamamıştır, bir üyelik boştur. 

Sayıştay Komisyonuna : İsmail Hakkı Ak
doğan, 165 oy alarak seçilmiştir, bir üyelik 
boştur. 

Tarım Komisyonuna : İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu, 177 oy alarak seçilmiştir. 

Ticaret Komisyonuna : Bahattin Uzunoğlu 
132, Ali Karcı, 149 oy alarak seçilmişlerdir. 

Turizm ve Tanıtma Komisyonuna : Turhan 
Dilligil, 165 oy alarak seçilmiştir. 

Ulaştırma Komisyonuna : Gerekli çoğunluk 
sağlanamamıştır. Bir üyelik boştur. 

Birleşim arasında arz etmiş olduğum gibi, 
evvelce seçimlerini tamamlamış, kendi başkan, 
sözcü ve kâtiplerini seçmiş olan komisyonlar ha
riç, diğer komisyonlar 24 Kasım 1967 Cuma gü
nü şu saatlerde toplanacaklardır : 

Okuyacağım isimler içinde evvelce bu seçim
lerini yapmış olanlar varsa elbette onlar tek
rar toplanmıyacaktır. 

Saat 10,00 da : Adalet, Anayasa, Bayındır
lık, Bütçe ve Plân, Çalışma, Dilekçe Karma, 
Dışişleri, Enerji ve Tabu Kaynaklar, Gümrük 
ve Tekel, içişleri. * 

Saat 11,00 de : İmar ve İskân, Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma, Köy İşleri, Maliye*, Mec
lis Hesaplarını İnceleme, Meclis Kitaplığı, Millî 
Eğitim, Millî Savunma. 

Saat 12,00 de : Sağlık ve Sosyal Yardım, 
Sanayi, Sayıştay, Tarım, Ticaret, Turizm ve Ta
nıtma, Ulaştırma. 

Efendim vakit gecikmiştir. Bu itibarla 
24 Kasım 1967 Cuma günü saat 15,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,47 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

7 NCt BİRLEŞİM 

22 . 11 . 1967 Çarşamba 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

Ankara'da toplantı yapan Kıbrıslı Mücahitlere 
karşı Emniyet görevlilerinin davranışları sebe
biyle İçişleri Bakanı Faruk Sükan hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/54) 

2. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Kayseri'de vukua gelen hâdiseler sebebiyle Hü
kümet hakkında Anayasanın 89 nen maddesi ge
reğince bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/56) 

3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kıbrıslı soydaşlarımıza karşı Türk Devleti ola
rak gfirişilen taahhütlerin yerine getirilmemesi 
sebebiyle Hükümet hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/57) 

4. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
kanserin tedavisini, hastalığa 'duçar olanların 
yurt ölçüsünde taki'bi ile tedavi ve kontrolünü 
sağlıyacak 'örgütün 'kurulmasını, <bu hizmette 
çalışacak sağlık personelinin yetiştirilmesini 
mümkün kılmak ve Ibu hususta alınacak diğer 
tedibirleri tesbit etmek üzere bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/25) 

5. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) 

6. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
4 arkadaşının, tütünden elde edilen 'gelirin tü
tün ekicileri ile 'ihracatçılarına verilen kredi ve 
Ibunlarm sağladıkları kâra karşı ödedikleri ver-
ıgi miktarı konularında bilgi 'edinilmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/17) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
YaJbancı Sermayeyi Teşvik Komitesinde millî 
menfaatler aleyhine kararlar alındığı ve yol
suzluklar yapıldığı iddiasiyle fbu konuda Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/18) 

8. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Ibir Meclis Araştırması açıl
masına ıdair önergesi (10/19) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyve ve ısöbze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satınalınan ürünlerin halka ne suretle çok 
pahalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nei maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

B - İKİNÖI DEFA OYA KONULACAK ' 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

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

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu, müstahsilin istihsal ettiği sütü işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik Ibölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(•6/184) 

2. — Artvin .Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontrolit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna 'dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş ıgörevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/235) 
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4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ- | 

lu'mın yurdumuzda, ıbugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari (ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığıma dair, Çalışma (Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) I 

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

6. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, .Van'
ın Gevaş ilçesine Ibağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı ıbir nahiye haline getirilmesinin düşü- I 
nülüp düşünülmediğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) I 

7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Gevaş ilçesinde Ibir turistik otel ve tesisleri I 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu- I 
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. I 
(6/300) 

8. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm. Van'
ın Başkale ilçesinde, ne zaman, hir yatılı bölge I 
ilkokulu açılacağına dair Millî Eğitim Baka- I 
nından sözlü sorusu. (6/301) I 

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa I 
yoldan irtibatı temin edecek yolun yapımı için I 
hir çalışma olup olmadığına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu. (6/302) I 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı- I 
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

11. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, liselere de din dersi konulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başhakan- I 
dan sözlü sorusu. ('6/305) 

12. — 'Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri I 
Başpiskopos Yavkovas'm Şuibat ayında yurdu-. 
'muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine I 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

13. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Ada-m» j 
Ibaşlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 38 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol- I 
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu I 
('6/310) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Hazine adına teısb'it ve tescili ya
pılan arazilerin topraiksız çiftçi ailelerine da
ğıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Köy İşleri Balkanından sözlü sorusu (6/311) 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşa
sı için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş oldu
ğuna dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakan
larından sözlü sorusu (6/312) 

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

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

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

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

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

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

22. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına ve bu yardımın ne suretle sarf edilmiş 
olduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/327) 

23. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
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binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille-
<timizin şanına yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 

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

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

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

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

28. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348) 

29. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
Spor - Toto ve Loto'nun Millî Piyango İdaresi
ne bağlanması hususunda her hangi bir hazırlık 
yapılmış olup olmadığına ve bu konuda ne dü
şünüldüğüne dair Devlet ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu. (6/349) 

30. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kelkit Çayı üzerindeki Niksar köprüsünün yı
kılan yerlerinin ne zaman onarılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/351) 

31. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğ-
lu'nun, Devlet Kadro kanunu tasarısının ne za
man Meclise getirileceğine ve Devlet Memurları 
Kanununun 1 Mart 1966 dan itibaren yürürlü
ğe konmasının katî olup olmadığına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/352) 

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünül

mediğine dair Bayındırlık Balkanından sözlü so
rusu. (6/353) 

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

34. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabi 
tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/355) 

35. — Adana Milletvekili Kemal Sarıifora-
hiımoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, bugüne 
kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/357) 

36. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358) 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Emekli bir memurun ölümüne ıselbe'biyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Tüı'k kanunlarına göre, netten (kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

38. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, son 
günlerde Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından se
natör seçilen profesörün askerlik görevini yap
mış olup olmadığına dair Barbakandan sözlü 
sorusu (6/360) 

39. — Kayseri Milletvekili Fefomii Cuımalıoğ-
lu'nun, (hastane ve sağlık müesseselerinde dok
tor ve uzman tabip bulunamamasının sebepleri 
üzerinde durulup durulmadığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/361) 

40. _ Kam Milletvekili Âdil Kurtel'in, han
gi İktisadi Devlet 'Teışeikiküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini 'hanıgi sigorta şirketlerine yap
tırdıklarına dair Başlbakandan «özlü sorusu. 
(6/363) 

41. — Kars Milletvekili Âdi'l Kurtelün, halen 
yurdumuzda ne kadar 'barış (gönüllüleri olduğu
na dair ÖVFillî Eğitim ve Dışişleri balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/364) 

42. — Tokat Milletvekili Osımarı Saraç'm, 
Niksar - Toikat yolu üzerindeki virajlardan kur
tulmak için ufak köprüler 'inşası ile eski yolun 



ihya edilmesinin düşünülüp düşünüTlm'ediğine 
dair Bayındırlık Bakanından ısözDü sıorusu. 
(6/306) 

43. — Tdkat Milletvekili'Osman Saraç'm, bi
çer - döver ve traktör fiyaltlannm hızla arması 
ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar sağ-
lanaımam'ası toonulannda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım 'bakanlarından sözlü sıorusu. 
(6/367) 

44. — Tolkalt Miletvelkili Oslman Saraç'm, ıma-
ll&na'larmı bizzat Ikullanmaik istiyen Itralkltör 'sa
hiplerinin Ikolay ehliyet alımalan 'kamışlında ne 
'düşünüMüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü 
'sorusu (6/368) 

45. — Tokat Mi'Betvekili Oslman ıSaraç'm, To
kat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde ımodern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve fay
dalı mütalâa edilip edilmediğine dair Tanım Ba
lkanından sözlü sorusu. (6/369) 

46. — Tdkalt Milletvekilli Osman Saraç'in, bü
yük şehirlerdelki Ikilmisesiz çocuklar haMnnda ne 
düşünüldüğüne dair Devfet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu. (6/370) 

47. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'in, 
haddini (bilmeyi ve bildirmeyi islâmm şartlan 
arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tutu
mu karşısında ne yapılmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/374) 

48. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
1 . 11 . 1905 İten 1 . 7 . 1966 tarihine kadar 
Millet Meclisi 'konnisyonlanndan, her birinin ka
çar (defa toplantıya çağnldığına ve toplantıya 
gelmiyen üyelerle, çıkanlan ve çıkarılamıyan iş
lere dair Millet (Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/375) 

49. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, To
kat -Erlbaa karayolu yapımının ne -zaman ta
mamlanacağına dair Bayındırlık (Balkanından 
sözlü sorusu. (6/3T6) 

50. — Tdkat Milletvekili Osman 'Saraç'm, Ba
tı Trakya'daki ırkdaşlarımız üzerinde gittikçe 
aramakta olan Yunan 'baskısının önüne geçmek 
için ne 'gibi (tedbirler alınmasının düşünüldü
ğüne 'dair BaşIbaJkandan sözlü sorusu. ('6/377) 

51. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Faturasız mal satışının önlenmesi için ne çare dü
şünüldüğüne dair M'aliye Balkanından sözlü so
rusu. (6/378) 
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52. — Tokat Mületvekili Osman Saraç'm, To

kat'ın, Omala ovasını sulayacak kanalın yapımı
nın, bugüne* (kadar, niçin geciktirildiğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söızlü 
soruşu. (6/379) 

53. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Niksar - Ertoaa karayolu yapımının ne zaman 
'b'iltirileceğine dair Bayındırlık Balkanından söz
lü sıorusu. (6/380) 

54. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
14 . 7 . 1966 tarihli Yeni İstanbul Gazetesinde 
bir bakana atfen yayınlanan olaya dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/384) 

55. — Tdkat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Hıristiyan Misyonerlik çalışmaları konusunda 
no düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/385) 

56. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
gösterişli temel atma törenleri tertiplenmesin
den ne gibi faydalar umulduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/387) 

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

58. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı KÖprüüs-
tü köyünde sel felâketine mâruz kalan ailelere 
yardım yapılması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair imar ve İskân ve Köy işleri bakanlanndan 
sözlü sorusu. (6/389) 

59. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon ili ve ilçelerinin ortaokul, lise, sa
nat ve teknik okul ihtiyacını gidermek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

60. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Kıbrıs'a gönderilmek üzere Mersin'de bekletilen 
ve harcırah alamıyan subay ve astsubaylann 
malî sıkıntısını önlemek için ne düşünüldüğü
ne dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/391) 

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

Erbaa - Niksar ve çevrelerinde Antepfıstığı ye
tiştirilmesi konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/393) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinei'nin, 1965 yılı içinde, yurt çapında, muh
taç çiftçiye dağıtılan tohumluk buğday ve arpa 
miktarına dair Tarım, Maliye ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu. (6/397) 

64. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal'm, 
Toprak Mahsulleri Ofisine çeltik ve pirinç mu
bayaası yapılıp yapılmıyacağma dair Ticaret ve 
Tarım bakanlarından sözlü sorusu. (6/398) 

65. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'in, 
Atatürk Üniversitesinde, matbaa alımında mil
yonluk bir suiistimal yapılmış olduğu hakkın
daki neşriyatın doğru olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından »sözlü sorusu. (6/399) 

66. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, otomobil sanayii kurmak için müracaat 
eden Opel ve Fiat firmalarından, Fiat firması
nın tercih edilmesindeki millî menfaat gerek
çesinin ne olduğuna dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/400) 

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

68. — Afyon Karaihisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sinama'dan, eğitim ve terbiye 
kurumu olarak, millet çapında ve millî eğitim 
camiasında, faydalanma ölçümüzün ne oldu-
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/402) 

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

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

71. — Afyon Karahiısar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Hükümet politikasını tasvıbetmi-
yen yayın organlarına karşı yöneltilen baskının 
mesullerinin kimler olduğuna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/405) 

72. — 'Sinop Milletvekili Hilmi İşgüz&r'ın, 
kok kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahip
lerinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan kar
şılanacağına dair Eenerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

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

74. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Or
du'nun Fatsa ilçesinde, ikinci bir sel felâketine 
düşülmemesi için, derelerin ıslahı ve denize akış 
menfezlerinin genişletilmesi konusunda ne gibi 
çalışmaların yapıldığına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar ve Bayındırlık bakanlarından sözlü 
sorusu (6/408) 

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

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

77. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin Valisinin makam otomobili ile 
muhtelif illerde 25 gün gezmiş olmasından dola
yı 'hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/411) 

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

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

80. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Sümeroankın pamuk alımı işlerine başlı-



yabilmesi için gerekli hazırlıkları ikmal edip et
mediğine ve bir taban fiyatı tesbit edilmiş olup 
olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/414) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, il
ler Bankasının 'bir mütaahhide yüklü bir ticari 
kredi vermesinden nüfuz kullanıldığının doğru 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/415) 

82. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde yapıla
cağına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/416) 

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

84. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
Kastamonu Valisinin vazifesinden alınması sebe
binin ne olduğuna dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/418) 

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

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

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

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

89. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
öner'in, Afyon Karahisar'ın Dazkırı Kaymaka
mına, köylülere meydan dayağı atmasından do

layı ne gibi bir işlem yapıldığına dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/427) 

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

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

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

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

94. — Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu'-
nun, Adlî yılın açılmasında bir konuşma yapan 
Yargıtay Başkanı hakkında görevini kötüye 
kullanmak suçundan bir tahkikat açılıp açılma
dığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/432) 

95. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da çimento fabrikası kurulmasının 
ikinci Beş Yıllık Plâna alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu ('6/433) 

96. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraatı hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/434) 

97. — Konya Milletveküi Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne igibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

98. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından .sözlü sorusu (6/436) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
A. P. Hükümetinin kuruluşundan bu yana kaç 
belediye başkanı ve köy muhtarı hakkında idari 
kovuşturma açıldığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/437) 

100. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme-



lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

101. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun mahkemelerdeki işlerin süratini sağlamak 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/439) 

102. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'da yünlü dokuma ve deri fabrikası 
kurulması ile süt sanayimin geliştirilmesi husus
larında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/440) 

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

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

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

106. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Orman içi köylerinin kalkınması için 1965 ve 
19'66 yıllarında yapılan işlerin neler olduğuna 
dair Tarım ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/444) 

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

108. — Sakarya Milletveküi Hayrettin Uy-
sal'ın, İzmir 'Millî Eğitim Müdürünün, gıörevdn-
den alınmasının (düşünülüp düşünülmediğine 
dair (Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/446) 

109. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'-
m, Tekindağ'ın Merkez ilçesi Semetle köyü içme 
suyu inşaatınım hangi 'sebeplerle durdurulduğu
na dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
öözlü sorusu (6/448) 

110. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, tş, Ziraat ve Emlâk Kredi (banlkaları 
tarafından yaptı rılmafeta olan ikramiye evleri

nin, (yurdum muh'telif 'yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ive îıs'kâın Ibalkanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

111. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
meslek okulu ımezuınlarınım 'kendi (branş ve ihti
sasları dâihilinıdeikî fakülte ve yüksek okullara 
devam eddbümelerini sağlamak için bir 'çalışma 
ol/up olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
öözlü öorrusu (6/450) 

112. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
aynı tahsil seviyesine ve hizmet müddetine sa-
hilbolan memurlar arasında eşitlik »ağlanması 
için ne ıgibi tedbirler alındığıma dair Barbakan
dan sözlü sorm'su (6/451) 

113. — Burdur Milletvekili Fethi Çeli'kbaş'm, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tarıiş'ce sa-
tmalınması için bir emir verilip verilmediğine 
dair Ticaret Bakanımdan ısözlü sorusu (6/462) 

114. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, 'Oeyhan Ticaret Borsası Meclisimin, se
çimlere 10 ,gün Ikala feshedilmesi sdbelbine dair 
Ticaret (Bakanımdan sözlü isoruısu • (.6/45)5) 

115. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Personel Kanunıuınun tatbikatımı temin için 1966 
yılı ıBütçesine ıkonnlan 470 milyon lira ödene
ğin akıbetinin ne olacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusıu (6/457) 

116. — Muş Milletveküi Kemal Aytaç'ın, 
llkoikul öğretmenlerine de kommt yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soruısıu ('6/4*50) 

117. — Muş MUletvekili Kemal Aytaç'ın, ta
sarruf .bonolarınım kaldırılımatsımm düşünülüp 
düşünülmediğine dair ıBaşlbaikandan 'sözlü so
rusu (6/459) 

118. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Ankara'nın Kırıkkale ilçesinde bir iş mahkeme
si 'kurulması haıısusıunda mıe düşünüldüğüne da
ir Adalet Balkanından siözlü sorsumı (6/460) 

119. —'• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'ım Boya/bat ilçesine ıbağlı Ekinviran mev
kiinde petrol araştırması yapılıp yapılmadığına 
dair Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından 
'Sözlü sorusu (6/461) 

120. — Adana Mületve&üi Mahmut Bozdo
ğan'ın, Pozantı ilçesinde Te/kel için kiralaman 
binanın kira ücretine ve durumunum müsa-
idolup olmadığına dair Gûimrük: ve Tekel Ba
lkanından sözlü sıoruısıu (6/462) 



121. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodaman-
oğlu'nuın, İçtüzüğün 95 inci maddecinin buıgıün-

• Ikıü tatbikatının İçtüzüğün lâfzına ve ruhuna 
uygun bulunup bulunmadığına dair Millet 
Meclisi 'Başkanımdan tsıözlü ısiorusu (6/463) 

122. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gHi'm, Ankara'nın Polatlı ilçesi Macun köyüne, 
yedek subay öğretmen olarak atanan M.T.T.B. 
Başkanının, öğretmenlik vazifesine devam etme
mesi ve siya/si beyanatlar vermesi kaırşusınıda 'ne 
gibi işlem yapıldığına dair Millî Eğitim ve Millî 
Savunma ^balkanlarından ısö'zlü sorusu (6/464) 

123. — Tokat Milletvekilli Fethi Alacalı'nm, 
'Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya Ibağlıyaeak 'karayollarının 1967 yılı 
'bütçe 'döneminde /tamamlanıp tamam! anamıya-
cağına dair Bayındırlık Balkanından sözlü so
nlusu (6/465) 

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

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

126. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Tokat'ın Zile Devlet Hastanesine, ameliyat ser
visi için lüzumlu olan narkoz aletinin, bugüne 
kadar, verilmemesi sebebine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (0/468) 

127. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Almus hidro elektrik santralından, Almus ilçe
sinin istifade ettirilmemesi sebebine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/469) 

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

129. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
hangi turistik tesislere, «Turizm ve turistik te
sislerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler» kota-

8 — 
I smdan ne miktar ithalât tahsisi yapıldığına da

ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/471) 
130. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'-

m, çocuk Ressam Bedri Baykam'm Amerika ve 
Avrupa'daki sergilerine maddî ve mânevi yar
dımı icabettiren hususların neler olduğuna da
ir Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/472) 
' 131. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'-

m, Tekirdağ merkez ilçesine bağlı Semetli kö
yünün, 1964 yılmda plâna alınıp inşasına baş
lanan içme şüyu inşaatının durdurulması sebe
binin ne olduğuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/473) 

132. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum iline bağlı bulunan 1 050 köye, 

I köylünün kalkınması için, Ziraat Bankasınca 
I tevzi edilmek üzere tahsis edilen zirai kredi ile 

hayvancılık kredisi miktarının ne olduğuna da-
I ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/474) 

133. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
I un, Mardin Valiliğince verilen pasaportları vi

ze etmekten imtina eden Lübnan Büyükelçili
ğinin bu tutumu konusunda ne gibi tedbirlerin 
alınmasının düşünüldüğüne dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/475) 

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

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

136. — Sakarya Milletvekili Hayrettin -Uy
sal'm, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Atatürk'e 
aidolmadığmı iddia etmenin, bunu özellikle, 
halkın şüpheyle karşılaması lâzımgelen bir 
nutuk olarak empoze etmenin sebebinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/478) 

137. — istanbul Milletvekili 'Tekin Erer'in, 
Atatürk'ün, Bursa'da Çekirge yolundaki köşk
te 6 Şubat 1933 günü, akşam yemeğinden son
ra, 13 - 14 kişiye hitaben bir konuşma yapıp 
yapmadığına dair İçişleri, Millî Eğitim ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/479) 

138. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
| son kararname ile Tayland'a atanan Büyükelçi-



mizin Kore'de görevli bulunduğu sırada se
bebiyet verdiği bâzı olayların bilinip bilinmedi
ğine dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/482) 

139. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, pancar çiftçisinin çalışmalarının iyi 
değerlendirilebilmesi için, pancar fiyatlarına 
zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. (0/484) 

140. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fabrikasına, 
C. H. P. Koalisyon hükümetleri ile A. P. Hü
kümeti zamanlarında kaçar aded işçi alın
mış olduğuna dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/485) 

141. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Pmarhisar Çimento Fabrikasının, 
1905 - 1966 yılları içerisinde, istihsal ettiği çi
mentoların hangi firmalara verildiğine ve 
halka pahalı satılması karşısında ne gibi ted
bir alınmasının düşünüldüğüne dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/486) 

142. — Hatay Milletveküi Hüsnü Özkan'ın, 
kesinleşmiş mahkeme 'kararlarının vaktinde in
fazını sağlamak ve böylece vatandaşların mağ
duriyetini lönlemek üzere, her hangi bir tedbir 
alınmasının düşünülüp düşünülmediğinle dair 
Adalet ve Millî Savunma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/487) 

143. — Malatya Milletvekili Şalban Erik'in, 
Ankara'mın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
.kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

144. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'm, 
Mise ve ortaokullardaki müdür yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve [bunların girmedik
leri dersler için, ıdiğer öğretmenlere ödenen üc
retlere dair Millî Eğitim Bakanından sö'zlü so
rusu (6/490) 

145. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'in, 
Afyon - Şuıhutt (yol 'güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametimde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü ısıoruısu (6/491) 

146. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ım, Tarım Bakanlığında görevi^ Ziraat mühen
dislerinden, kaçar kişinin, Ibüro ve (taşra (teşki

lâtında ıçalıştığına dair Tarım Baikanundan söz
lü sor usu (6/492) 

147. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
ıhdmoğkı'nıun, görevleri icabı, avukat ve öğret
menlere, silâh verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair İçişleri Bakamımdan söızliü sorusu 
(•6/493) 

148. — Artvin Mületvekili Turgut Al/tunka-
ya'mın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı İrmak
lar bucağına telefon hattı çekilip çekdlmiyece-
ğine dair Ulaştırma (Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/494) 

149. — Kastamonu Milletvekili î . Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nuın Kastamonu ili dâhilinde, T966 yı
lında, kıaç hariciye mütehassısı ve operatör bu
lunduğuna dair Sağlık ve ıSosyal Yardım Ba
nımdan sözlü sorusu (6/495) 

150. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal'ıın, Beden Tertbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde »dinlenme (tesisleri (bulunduğu
na dair Devlet Bakamımdan sözlü sorusu (6/496) 

151. — Kars Milletvekili Osman Yeltekin'in, 
Kars Ticaret Odası seçimlerimde, Bakanlığın 
emrini yerine getirmiyen idare âmiri hakkında 
kanuni bir işlem yapılıp yapıkoıyacağına dair 
•Ticaret Bakanından sıöıziü sorusu (6/497) 

152. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Mü
dürünün, diğer müesseselerdeki 'görevlerine ve 
aldığı istihkaklara dair Enerji ve Taıbiî Kay
naklar Bakamımdan sözlü sorusu (6/498) 

153. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, T. Ö. D. M. F. Üyesi olan bâzı ilkokul 
müdürlerinin, ihaksıız olarak, ilkokul öğretmen
liğine atanmalarına dair Millî Eğitim Balkamm-
d an sözlü sorusu. (6/499) 

154. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın Kangal ilçesi kaymakamınım, Tortum'a 
tâyin edilmesi sebelbine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/500) 

155. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, memleketimizde şimdiye kadar kurulan köy 
kalkınma kooperatiflerinin adedine ve çalışma 
konularıma dair Köy ligleri, Çalışma ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/501) 

156. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
ikinci Beş Yıllık Plâmda, tarımsal kalkınma 
komuısunda ne (gibi tedbirlerin düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu ()6/502) 
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157. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un lurklareliinin Lülöbungaz ilçesine (bağ
lı Ahmetbey iBeledıiyeisinıde, 'ortaokul açılması
nın d'ü'şüüıılüıp düşünülmediğine dair 'Millî Eği
tim Bakanından ısöızlü sorusu (G/503) 

158. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
MI, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin. 
•sosyal ilimler 'tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

159. — Istanibul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'm, Ankara Üniversitesi Ziraat Fa
kültesinde, Profesörler Kurulunun kararı alın
madan, dış seyahat harcamaları yapılıp yapıl
madığına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/505) 

160. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
. ğan'ın Adana'nm Kadirli ilçesinin bâzı köyle

rinde, bahçeleri tahribeden suçluların adalete 
'teslim edilip edilmediklerine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/506) 

161. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir milletvekillerinden Ibirinin, Ürgüp 
ilçesinde, turistik vasıfları (haiz olmıyan binala
rına turizm fonundan kredi sağlama teşebbü
sünde ıbulunup bulunmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/507) 

162. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir milletvekillerinden birsinin. iskân 
raporu olmıyan ve İş Bankasına kiralanan bi
nasına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/508) 

163. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki yapı ve halı
cılık kooperatiflerinin, yıllık kongrelerinin ya
pılıp yapılmadığına dair Ticaret ve Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu. (6/509) 

164. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
un, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Karayolları 
Bakımevine çekilmekte olan elektrik hattından, 
bir milletvekilinin mandırasına da elektrik ve
rilip verilmiyeceğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/510) 

165. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
^alık avlanmasında kullanılan malzemelerin, 
memleketimizde imal ledilip edilmediğine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/511) 

166. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-

mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

167. - - Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
maz'm, zeytin müstahsilinin ihtiyaçlarının kar
şılanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/513) 

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

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

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

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

172. — Gümüşhane Milletvekili Sabri Özcan 
Saıı'm, Bursa nutkunun, Atatürk tarafından 
söylenmiş olup olmadığına dair Millî Eğitim ve 
Adalet Bakanlarından sözlü soırusu. (6/518) 

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

174. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşaasınm düşü
nülüp 'düşünülmediğine dair Ulaştırma Baka
rımdan sözlü sorusu. (6/520) 

175. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Ordu'd-a bir liman tesisinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/521) 

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

177. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'-
in, 'bâzı ilâç lâbaratuvar ve fabrikalarına ortak 
bulunan doktorlara dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu ('6/523) 
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178. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-

lu'nun, Ordu'da bir hava alanı inşasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/524) 

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

180. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, YSE Genel Müdürlüğünün tutumuna 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
06/526) 

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

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

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

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

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

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

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

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

189. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 

ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın- • 
dan sözlü sorusu. (6/535) 

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

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

192. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Yalova - Ulaş - İzmit yolunun ihalesine ve Ereğ
li yolu inşaatında suiistimal olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/538) 

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

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

195. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

196. —Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

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

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

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

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

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

202. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Eski Federal Almanya Başbakanının ölümü do-
layıısiyle Başbakan tarafından çekilen taziyet 
telgrafına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/548) 

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

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

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

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

207. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, İzmit'teki spor tesisleri inşasının ne za
man tamamlanacağına dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/553) 

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

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

210. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün seyelân-
dan korunması için ne düşünüldüğüne dair 
•İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/556) 

2.11. — Afyon Milletvekili Muzaffer Özdağ'-
m, Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair Başbakan ve Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/557) 

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

213. — Ay'dın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Ankara Yeni Cezaevindeki mahkûmlardan üçü
nün Adalet Bakanının evinde çalıştırılıp çalış
tırılmadığına dair Adalet Bakanından sözlü so
rusu. (6/559) 

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

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

216. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Hayvan Sağlık Memurları hak
kında, 3203 numaralı Kanuna göre çıkartılan 
tüzüğe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/562) 

217. — Ayidm Milletvekili Reşat Özarfda'mn, 
Dışişleri Bakanının seyahatlerine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/563) 

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

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

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

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

Bozkır - Üçpmar - Hadim - Taşkent - Tepebaşı -
Ermenek yolunun geçişe açılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/568) 

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

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

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

226. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, Maraş'ın Elbistan ilçesinde tertiplenen şa
irler gecesinde çıkan olaylara dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu ('6/572) 

227. — 'Sinop Milletvekili Hilmi İşjgüzar'm, 
Basın İlân Kurumu Genel Müdürlüğünün göre
vine ve ilân terifelerine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/573) 

228. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asıbuz-
oğlu'nun, Başbakanın Gökçekaya Barajının te
mel atma töreninde yaptığı konuşmaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. ('6/574) 

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

230. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş/ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/57-6) 

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

232. — İstanbul Milletvekili Reşjit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

23,3. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 

tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu ('6/579) 

234. — İstanbul Milletvekili Nuri Eıtoğan'ın, 
bâzı siyasi parti milleltvekillerinin devamsızbk-

larına 'dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/580) 

235. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm. 
21 . »5 . 1907 tarülhinde Bulanık Emniyet Ko-
m'iisıerl'iğince Ibâzı ışahusların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz 'bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü soruisu. ('6/581) 

236. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
irı, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü <iıçin 
yeni 'bir Mna 'inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü borusu. (6/582) 

237. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu g-örov malûllerine dair Mi'llî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/58*3) 

238. — Afyon Karahisıar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, 'Sosyal 'Sigorta'lar Kurumu Genel 
Müdürlüğü i'l'e Adana Şübeskıîdeki hizune'tl'İl'er 
arasında vukubulan İhtilâfa daJir Başbakan 
ve Çalışıma Bakanından ısözlü ısıoruisu. (6/5'84) 

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

240. — Sinop Milletvekili Hilmi İşjgüzar'm, 
Siruop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardııma dair 'Ticardt. 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü sio-
rusu. (6/586) 

241. — Adana Milletvekili İMahlmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm 'Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktiisaden kalkındırılması konusunda bar 
p*l'ân olup (olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

242. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu i'ht'iyacma da'ir Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

243. — ISüırop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir is/letlmeye açılımayış se
bebine Idair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

244. — Sinop Milletvekili Hilmi İsigüzar'm, 
Trabzon ite Araklı - Varzahan ve Bayburlt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 



245. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Aklana ili .şehir içi trafiği ile fayton ve 
yülk arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğünle dair 
Barbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

246. — AyfJm Miletvekili Reşat Özarda'nm, 
Hilâfeti Ikurmaya çağıran broşür ve tehdit 'mek
tuplarının kimler tarafından hazırlanıp gönderil
diğine dair IçOş'leri ve Adalet 'balkanlarından 
sözlü sorusu. (6/592) 

247. — Kastamonu Milletvekili tısımail Hakkı 
Yılanlroğlu'nun, Dinî bir 'ma'k&aıtla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Barçfbakan 
'tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

248. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf-
f/or özdağ'm, Afyon Karahli'sar ili köylerinden 

bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların •geçim in o, 'dair Köy 'trde'ri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

249. — Aydın Milletvekili Başat Özanla'mtı, 
Marmaris - Datça yolunun inşa 'edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Tuirizrn ve Ta 
nıtlma ve Bayındırlık ^bakanlarından «Özlü siora-
su. ('6/595) 

250. — Konya Milletvekili Yunus Kbçak'ın, 
"İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet ISa.'veıisınm Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına (dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından ısıözlü sioruısu. (G/596) 

251. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Kıbanslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında topluım polislerinin tutulm ve davra
nışına dair İçişlorli Bakanından sözlü s^rusıı 
(6/5f)7)' 

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

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

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

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

256. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytin yağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardımı ve Tica
ret Balkanlarından sözlü sorusu (6/602) 

257. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
istifa eden ve geçici olarak vazifesine nihayet 
verilen köy muhtarlarına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/603) 

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

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

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

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

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

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

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

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

266. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın. 
Hava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 
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267. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-

lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

268. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, Harp - iş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 

269. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
m, okullarda okutulan kitaplara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/615) 

270. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Parafinli zeytinyağlarm sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/616) 

271. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'in, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

272. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
ın, Kütahya Millî Eğitim Müdürü'nün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

273. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Tekniker okullarının ve teknikerlerin du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

274. — İstanbul Milletvekili Revşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde Yargıtay kararları 
hakkında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

275. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
in, Millî Eğitim Bakanlığı örgütünde politikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma yapıldığına dair Başbakan ve Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/621) 

276. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş köyü üze
rindeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
smın düşünülüp düşünülmediğine- dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/622) 

277. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bulunduğuna dair imar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/623) 

278. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'-
nun, Konya'nın Ilgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına dair İmar ve iskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/624) 

279. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın Kadıhanı ilçesine bağlı köylerin elek
trik ihtiyacına dair Köy işleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/625) 

280. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın Ilgın ilçesi ve köylerinin kalkındırıl
masına dair Başbakan ve Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu. . (6/626) 

281. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın, Kadınhan ilçesinin kalkınması için 
ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakan, 
Ticaret ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/627) 

282. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çimen
tonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem dâhilin
de yürütüldüğüne dair Sanayi ve Ticaret Bakan
larından sözlü sorusu (6/628) 

283. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Fat
sa Lisesinin öğretmen ihtiyacına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/629) 

284. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'ın, 
Kuzey Atlantik Andlaşmasmdan, ayrılmanın dü
şünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/630) 

285. — Ankara Milletvekili I. Sıtkı Hatipoğ-
lu'nun, aynı işi gördükleri halde değişik statü
lere tabi tutulan kamu hizmetlerine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/631) 

286. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Seydişehir A. P. ilçe Başkanının, Tarım Ba
kanlığına sattığı elmaların fiyatına dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/632) 

287. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Erkek Sanat Enstitüsünde elektrik ve 
motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker Okulu 
açılmasına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/633) 

288. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kok kömürü tahsisine ve fiyatlarına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/634) 

289. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de ilinde inşaları 1968 icra plânına alman ba
rajlara ve Uluırmak suyunun taşmasının önlen-
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meşine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/635) 

290. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin, Nar - Kötüyayla - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy işleri ve,İçiş
leri Bakanlarından sözlü sorusu (6/636) 

291. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Kütahya Azot Fabrikasında yıllık istihsali ile 
işçi ve memurlarına ödenen ücrete dair Sanayi 
Balkanından sözlü sorusu (6/637) 

292. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü ile ter

minal ve hava meydanlarında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

293. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Si-
nop'un Gerze ilçesinde tütün deposu, bakımevi 
ve sigara fabrikası kurulmasına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 

294. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli özel 
okullara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/640) 

295. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Balkanından sözlü sorusu (6/641) 
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