
Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
73. BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1966 Cuma 
Saat : 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — C. H. P. Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilleri Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 27 Mayıs 
1960 devrimine karşı yapılan tecavüzler karşı
sında elinde mevcut bulunan kanuni yetkileri 
kullanmadığı iddiasiyle Bakanlar Kurulu hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/3) 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, 250 milyon lira zarara sebebolduğu iddi
asiyle Ticaret Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince bir gensoru açılması
na dair önergesi. (11/4) 

3. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
son zamanlarda muhalif parti merkezlerine ve 
partililere karşı vukubulduğu iddia olunan teca
vüzler konusunda Anayasanın 89 ncu maddesi 
gereğince Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/5) 

4. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Diyanet İşleri Teşkilatındaki kadroların 
partizanca dağıtılması iddiasiyle Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Devlet Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/6) 

5. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, İller Bankası Genel Müdürünün yerinden 
alınması ile yerine yapılan tâyine dair İmar 
ve İskân Bakanı hakkında gensoru açılması 
hususundaki önergesi (11/7) 

6. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'aun, Samsun çevresinde istihsal edilen 
fasulyelerin ihracına mâni olmak suretiyle 
millî servette israfına sebebolduğu iddiasiyle 
Ticaret Bakanı hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/8) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in^ 
İktidarın petrol politikası hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/10) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Doğu ve Güney - Doğu'da uygUr 
lanmakta olan tıp hizmetlerinin sosyalleştiril-
mesindeki Hükümet tatbikatı hakkında genso
ru açılmasına dair önergesi (11/11) 

9. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö̂  
ğüş'ün, TRT konusunda Turizm ve Tanıtmi 
Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

10. — Urfa Milletvekili Âtalay Akan'ın, Gü> 
ney bölgesinde vukua gelen olaylara dair İçişı-
leri Bakanı hakkında Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

11. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, aşın sağ ve sol akımların yaygın bir 
hale gelmesinde Hükümetin tutum ve davranış*-
darına dair Anayasanın 89 ncu maddesi gereğin
ce bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/14) 

12. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
köy yollarının yapımına dair Köy işleri Baf 
kanı hakkında gensoru açılması hususunda öner
gesi (11/15) 

13. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Per
sonel Kanununun fiilen uygulanmaması dolar 
yısiyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğine^ 
Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/16) 

14. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker iljs 
Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin gecekondum 
larda oturan vatandaşların Hükümetin sorumlu 
bir mensubunun beyanına güvenerek giriştikj-
leri fiillerden dolayı tutuklanıp ve tartaklan
malarına dair İmar ve iskân Bakanı hakkında 
gensoru açılması hususunda önergesi (11/17) \ 
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15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy

sal ve 4 arkadaşının, Devlet Personel Kanunu
nun öğretmenlere yanlış ve zararlı uygulanma
sı sebebiyle,Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Ba
kanları haklannda Gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/18) 

16. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam'-
m Toprak Reformu Kanununda gerekli çalışma
ları yapmadığı iddiasiyle Tarım Bakanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesi (11/19) 

17. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, T. C. Merkez Bankası Genel Müdürünün 
görevinden alınması sebebiyle Maliye Bakanı 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/20) 

18. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm Türk Şeker Şirketi tarafından çiftçi 
aleyhine yapılan satışlarla, pancar tohumu ver
meme ve hukuk dışı tehditler yapılması sebe
biyle Tarım ve Sanayi Bakanları hakkında 
bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/21) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut fiyat oynamaları karşısında ha
yat pahalılığından en çok zarar gören işçilere 
bu konuda gerekli tedbirleri getirmiyen Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si. (11/22) 

20. — istanbul Milletvekilleri Orhan Birgit 
ve Suphi Baykam'ın Türkiye Millî Talebe Fede
rasyonu mensuplarına karşı vâki Anayasa ve 
kanun dışı hareketler sebebiyle içişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/23) 

21. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'-
m ortakçı, kiracı ve tarım işçilerinin hayat se
viyelerini artırmak yolunda hiçbir teşebbüste 
bulunmıyan Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/24) 

22. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Servet beyannamelerinin kaldırılacağı yolunda 
Hükümet hakkında gensoru açılmasına dair 
öneraresi. (11/25) 

23. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ziraat alet ve makinaları ve araç
ları ile zirai gübre ve zirai ilâçların Türk köy
lüsüne daha ucuza satılabilmesi ve bu alanda 
haksız kazançların önlenmesi amaciyle alınması 
gerekli tedbirler üzerinde Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/26) 

24. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu ve tlyas Kılıç'm, Hükümetin müstahsil köy
lüyü ihmal eden politikasının doğurduğu zarar-

.lı sonuçlara dair Hükümet hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/27) 

25. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam 
ve Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'-
nun, İktidarın gençlik teşekkülleriyle ilgili po
litikasına dair Hükümet hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi (11/28) 

26. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'ın, 
pancar bedellerinin ödenmeyişi sebepleri ve bu 
hususta alınacak gerekli tedbirlere dair Hükü
met hakkında gensoru açılmasına dair önerge
si (11/29) 

27. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, artması muhtemel görünen enflâsyonist 
baskının önlenmesi ve Türk Parasının dış ve iç 
değerinin korunması tedbirlerine dair Bakan
lar Kurulu hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/30) 

28. — Millet Partisi Grup Başkanvekili Kon
ya Milletvekili Seyit Faruk önder ve 6 arkada
şının, telefon konuşmalarının Hükümet tarafın
dan dinlendiği ve bu suretle Anayasanın 17 nci 
maddesinin ihlâl edildiği iddiası ile Ulaştırma 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/31) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 2 arkadaşının, Konya İmam - Hatip Oku
lu Türkçe öğretmenlerinden Bilhan Uluçay 
hakkında bâzı dergi ve gazetelerde yapılan 
çeşitli yayınlar konusunda Millî Eğitim Ba
kanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/32) 

30. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, bâzı 
dernek ve kuruluşlar tarafından yayınlanan 
çeşitli bildirilerle Türkiye'de bir zor yolu aç
maya yönelik davranışlar ve eğlemler karşı
sında tedbir almadığı iddiasiyle Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/33) 

31. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
her yıl tarholunan vergilerin ilânı hususun
da kanuni vazifesini yerine getirmediği id
diasiyle Maliye Bakanı hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/34) 
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32. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hakkı 

Esatoğlu ve Manisa Mileltvekili Mustafa Ok'un, 
ithal ham petrolünde yapılmkta olan indirim 
konusunda Hükümetin tutumu dolayısiyle Hü
kümet hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi (11/35) 

33. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, Kıbrıs konusunda 
alınması gereken tedbirlerin alınmadığı iddia
sı ile Hükümet hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/36) 

34. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 4 arkadaşının, Doğu bölge kalkın
ması politikasını tesbit ve bu konuda Hükümet 
icraatını kontrol için bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

35. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 3 arkadaşının, rejim aleyhtarı, 
yıkıcı faaliyetler karşısında Hükümetin du
rum ve tutumu hakkında bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/8) 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ ve 2 arkadaşının, Türk köylüsünün 
kalkındırılması için alınması gerekli tedbirle
rin tesbiti hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/9) 

37. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, mevcut hayat pahalılığı karşısında as
gari ücretlerin yurt çapında tesbit ve uygulan
ması konusunda bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/10) 

38. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbolat'm, 
Kiracılar, ortakçılar ve tarım işçilerinin mâruz 
kaldığı ihmal ve ilgisizlik hakkında genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/14) 

39.'— Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit ve Ordu Milletvekili Ferda Gülev'in, Yurt 
dışındaki işçilerle ilgili sorunlar hakkında ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

40. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Yurdumuzdaki mevcut işsizliğin orta
dan kaldırılması konusunda genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/17) 

41. — Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğ-
lu'nun, Hükümetin pirinç ithali kararı dolayı
siyle bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/19) 

42. — Konya Milletvekili Fakih özfakih'in, 
Konya Milletvekili Fakih özfakih ve 12 arka
daşının, Bina kiraları hakkındaki kanun tekli
finin havale edilmiş olduğu Adalet, Ticaret, 
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/86, 4/55) I 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker i , 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 14 arka
daşının Petrol Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı maddelerinin kaldırılmadı 
hakkında kanun teklifinin havale edilmiş oldu 
ğu Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plejn 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi. (2/14, 4/56) . ! 

44. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'ik 
Bekçiler kanunu teklifinin havale edilmiş oldu
ğu Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlannda|n 
seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici bir komİB-
yonda görüşülmesine dair önergesi. (2/141, 
4/57) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit ülker'ik 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/110, 4/58) 

46. — Bursa Milletvekili Sadretin Ç 
nın, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
arkadaşının, Bursa'da (Bursa Üniversitesi) a 
ile bir üniversite kurulmasına dair kanun te 
finin havale edilmiş olduğu Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üyede: 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/92, 4/59) 

47. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çangaj'-
mn Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 1 
arkadaşının, Bölge tiyatroları kanunu teklifi
nin havale edilmiş olduğu Maliye, Millî Eğiti 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyed 
kurulu ğSçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/8, 4/60) 

48. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arka
daşının, Türkiye Çay İşletmeleri kanunu tek-
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lifinin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (2/143, 4/61) 

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın 
5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifinin havale edil
miş olduğu Adalet, İçişleri Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu geçici bir komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi (2/212. 4/62) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu ve 30 arkadaşının, Sivas'ta «Dört Ey
lül Kongre Üniversitesi» adiyle bir üniversite 
kurulması hakkında kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden kurulu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/183, 4/63) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Metin Gizre-
li'nin, Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli ve 
15 arkadaşının, Diyarbakır'da (Diyarbakır Üni
versitesi) adı ile bir üniversite kurulmasına 
dair kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından seçile
cek 5 er üyeden kurulu geçici bir komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi (2/48, 4/64) 

52. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
ITnin, Diyarbakır iline bağlı Eğil bucağında 
Eğil adiyle bir ilçe kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gere
ğince Meclis gündemine alınmasına dair öner
gesi (2/167, 4/65). 

53. — Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'nm, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
10 arkadaşının, Selçuk Üniversitesi adiyle Kon
ya'da bir üniversite kurulması hakkındaki ka
nun teklifinin havale edilmiş olduğu Millî Eği
tim, ve Plân komisyonlarından seçilecek beşer 
üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (2/19, 4/66) 

54. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'tin, Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, turistik bölgeler kanunu 
teklifinin havale edilmiş olduğu İmar ve İskân, 
İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Plân komisyon

larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/39, 4/67) 

55. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkada
şının, tütün tarım satış kooperatifleri ve bölge 
birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği kanun teklifinin havale edilmiş olduğu 
Tanm, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilecek üçer üyeden 
kurulu geçici bir. komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi. (2/18, 4/68). 

56. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu ve 18 arkadaşının, 6964 sayılı Ziraat 
Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi
nin havale edilmiş olduğu Adalet ve Tarım ko
misyonlarından seçilecek beşer üyeden kumlu 
geçici bir komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (2/196, 4/69) 

57. — Eskişehir Milletvekilleri Şevket As-
buzoğîa ve Hayri Başar'ın, Eskişehir Milletve
kili Hayri Başar ve 9 arkadaşının, Eskişehir'de 
Anadolu Üniversitesi adı ile bir üniversite ku
rulması hakkındaki kanun teklifinin havale 
edilmiş olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi (2/12, 
4/70) 

58. — Millet Partisi Meclis Grupu Başkanı 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın, mev
cut Seçim Kanunu ile Milletvekilleri seçimlerinin 
derhal yenilenmesine karar verilmesine dair 
önergesi (4/71) 

59. — Ulaştırma Bakanı Seyfi öztürk'ün, 
Rıhtım resmi kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Maliye, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 4 er üyeden 
kurulu geçici bir komisyonda görüşülmeğine 
dair önergesi. (1/133, 4/72) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, çocuk mahkemelerinin kuruluş, 
görev ve yargılama usulleri hakkındaki kanun 
teklifinin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasına dair öner
gesi. (2/80, 4/73) 



61. — Kars Milletvekili Celâl Nuri Koç ve 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 346 sa
yılı Temsil ödeneği Kanununun birinci maddesi
ne 1 fıkra ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair önergesi (2/155, 4/75) 

62. — Sayıştay Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonda bulunan genel muhasebe kanunu ta
sarısının müddeti içinde görüşülemediğinden İç
tüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun bilgisine sunulmasına dair tezkeresi (1/112, 
3/297) 

63. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın, Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun geçici maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun teklifinin müddeti içinde 
görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı maddesi 
gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulmasına 
dair tezkeresi (2/160, 3/298) 

64. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Reşat 
özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatif
leri ve birlikleri hakkındaki Kanunun 19 ve 
21 nci maddelerine fırkalar eklenmesi hakkında
ki kanun teklifinin müddeti içinde görüşüleme-
diğindan İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince 
Genel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tez
keresi (2/177, 3/299) 

65. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv ve 10 arkadaşının, Ziraat yüksek okulları 
açılması hakkındaki kanun teklifinin müddeti 
içinde görüşülemediğinden İçtüzüğün 36 ncı 
maddesi gereğince Genel Kurulun bilgisine su
nulmasına dair tezkeresi. (2/205, 3/300) 

66. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonda bulunan Aydın Milletvekili Mustafa 
Şükrü Koç ve 2 arkadaşının, 6831 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin müddeti içinde görüşülemedi
ğinden İçtüzüğün 96 ncı maddesi gereğince Ge
nel Kurulun bilgisine sunulmasına dair tezkere
si. (2/221, 3/301) 

67. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, çar
şı ve mahalle bekçileri kanun tasarısının havale 
edilmiş olduğu Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu Ge
çici bir Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/160, 4/76) 
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İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME-
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerln, 

gecekonduların eski ve yeni durumlarına d dr 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/16) 

2. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Amerika Birleşik Devletleri ile imza
lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım Anlaş
masından bu yana, Türkiye ile adı geçen Devlet 
arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaşma, söz
leşme veya karşılıklı mektup gibi tarafları bağ
layıcı nitelikte belge imzalandığına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/70) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş an
laşma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/80) 

4. — Samjun Milletvekili Bahattin Uzun-
oğlu'mmr hariçte daha iyi tutulan Çarçansba Fa-
aulyesinaı ihraema zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı ohıp olmadığına dair Ticaret Ba-
kaniBdan töBİ a sorusu (6/81) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
geçen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara gireımyenlerin durum
ları nasara ftîmarak ne gibi tedbir düşünüldü
ğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(B/8&)i 

6. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve 
müfredat programlarında tadilât yapmak sure
tiyle lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri 
yüksek öğrenim kurumlarına devam imkânları
nın sağlanıp sağlanmıyacağına dair Millî Eği
lim Bakanından sözlü sorusu. (6/87) 

7. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmakta, 
iMversrteterrmizin bütün fakültelerinde ve 
yüksek okullarda, normal öğrenim sürelerini 
doldurdukları halde, mezun olamamış kaç Öğ
renci bulunduğuna dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/90) 



8. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Laç in, umuma mahsus mahallerde perva
sızca yapılmakta olan ve striptiz tabir edilen 
eğlence hakkında ne düşünüldüğüne dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu. (6/102) 

9. — îzmir Milletvekilli Şinasi Osma'nın, 
milletin hayatiyeti ve Milli Savunma ile ilgili 
hususları ve bilgileri açığa vuranların, ortaya 
koyanların, kanun karşısında, sorumlu olup ol
madıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/104) 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Süt Kurumu Umum Müdürlüğünün, bu tarihe 
kadar, ne miktar sütü işliyerek kıymetlendir
miş olduğuna dair Tazım Bakanından sözlü so
rusu (6/107) 

11. — Edirne Milletvekili Türkan Seçkin'in, 
Edirne bölgesi pancar müstahsılına pancar pa
ralarının ne zaman ödeneceğine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/108) 

12. — Aydın Milletvekili M. Memal Yılmaz'-
in, okullarda, günümüzün isteklerine daha uy
gun bir parasız yatılılık sistemi tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

13. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman Tekstil Fabrikasının mon
taj işinin hangi safhada olduğuna dair Sanayi 
Bakamndan sözlü sorusu (6/117) 

14. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman ili ve civarının yol ve köp
rü ihtiyacının ne zaman karşılanacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

15. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
harice gönderilecek işçiler için İş ve İşçi Bulma 
Kurumu şubelerine verilecek kontenjan mikta
rının tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş 
bölgeler durumunun nazara alınıp alınmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/119) 

16. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Dördüncü Koalisyon zamanında bâzı 
milletvekillerinin türlü çıkar sağladıkları, kar
şılıksız krediler elde ettikleri hakkındaki neşri
yatın doğru olup olmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/120) 

17. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Yakın - Şark milletleriyle iyi dostluk mü
nasebetlerinin kurulamaması sebeplerine dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/121) 

18. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'm, 
Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda Kıb
rıs hakkındaki, aleyhimize tecelli eden karara 
müessir olan başlıca hususların neler olduğuna 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/122) 

19 Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin Menderes havzasının nehir taşkınlarından 
korunması için ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/123) 

20. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
in, Sivas il ve ilçeleri dâhilinde, 1965 malî yılı 
içinde kaç aded köprü yapıldığına ve 1966 yı
lında kaç köprü daha yapılacağına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/124) 

21. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Du
man'in, Sivas ilinin turizm bölgeleri içerisine 
alınmış olup olmadığına dair Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü sorusu (6/125) 

22. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas ile merkez ve ilçe köylerine, 1966 Büt
çe yılı içinde, kaç okul yapılacağına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/126) 

23. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'-
ın, Sivas'ın merkez ve kazalarına bağlı köy
lerine 1965 yılında kaç km. köy yolu yapıldı
ğına ve 1966 yılında daha ne kadar köy yolu 
yapılacağına dair Köy işleri Bakanından söfc-
lü sorusu (6/127) 

24. — Kütahya Milletvekili Kemal Kaçar'-
ın, Kütahya ili dahilindeki «Seyit Ömer» kömür 
sahası içinde bir termik santrali kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/128) 

25. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de öğretmen Okulu binasının inşasına, senesi 
içinde başlatılmaması sebebine dair Bayındırlık 
ve Millî Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/129) 

26. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ak
saray ilçesinden geçen su kanalının iki tarafı
na inşa edilecek sedlerin senesi içinde yapılma
mış olması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

27. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Niğde'nin Aksaray ilçesinde inşa edileceği ka
rarlaştırılan Tekel binasının senesi içinde ya
pılmamış olması sebebine dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü sorusu. (6/131) 



28. — Niğde Milletvekilli Ruhi Soyer'in, 
Niğde şehri içinden geçmekte bulunan tabak 
hane deresinin ıslahı işinin, senesi içerisinde 
yapılmaması sebebine dair Enerji ve Tabiî Kay 
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/132) 

29. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, bedelsiz ithalât, servet ve muhacir trans
ferleri yollarından istifade olunarak ve hattâ 
kaçak olarak yurda sokulan sanayi mamulle
rinin «Amerikan pazarları» denilen yerlerde 
satılmasının yasaklanmış olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/133) 

30. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Fevziye köyü
nün, heyelan yüzünden bir başka yere nakli
nin düşünülüp düşünülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/134) 

31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Eskişehir - Bursa ve Bursa - Balıkesir yol 
güzergâhının, bugünkü trafik düzenine uygun 
bir şekilde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/135) 

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
Ain, Yugoslavya'da emlâki bulunan vatandaş
larımızın işbu emlâkinin bedellerinin ödenmesi 
hususunda, bugüne kadar ne gibi muamelelerin 
cereyan etmiş olduğuna dair Dışişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/136) 

33. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Niğ
de'nin Çamardı ilçesi hududu dahilindeki Ece-
miş suyu üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köp
rünün senesi içerisinde yapılmamış olması se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/137) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, maden ocaklarında, iş güvenliği ile il
gili mevzuat hükümlerinin aynen uygulanıp 
uygulanmadığına dair Çalışma Bakanından söz
lü sorusu. (6/138) 

35. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 
Spor - Toto gelirleri ile yapılan veya onarılan 
spor tesislerinin projelerinde yapılan ve büyük 
paraların ödenmesine sebebolan hesap hataları 
olup olmadığına dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/139) 

36. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'ta Türkiye Emlâk Kredi Banka
sı tarafından yaptırılan 105 evin şahıslara, ku-
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rum veya bankalara satış veya devri hususun
da ne düşünüldüğüne dair İmar ve İskân, Ulaş
tırma, Çalışma Bakanlanndan sözlü soruşu. 
(6/140) 

37. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas'ın kangal ilçesinde bir sağlık evi yapıl
masına 1966 plân uygulamasında yer verilip 
verilmediğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü sorusu. (6/141) 

38. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas iline dağıtılmak üzere, 1966 senesi için
de, tohumluk ve yiyecek buğday verilip veril-
miyeceğine dair Tarım ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/142) 

39. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'm Germencik ilçesinin Habibler köyün
de her hangi bir vatandaşa muhtar tarafın
dan meydan dayağı atıldığının doğru olup ol
madığına dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/143). 

40. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ege pamuk ekicisinin Ziraat Bankasından ve 
kredi kooperatiflerinden kredi karşılığında al
dığı borçlarının, gelecek mahsul sonuna kadar 
ertelenmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/144) 

41. — Manisa Milletvekili Sami Binici-
oğlu'nun, Kırkağaç ovasının ıslahı ve sulanjLa 
işleri için yapılması düşünülen Karakurt ba
rajı tasarısının ne safhada olduğuna dair Ba
yındırlık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lanndan sözlü sorusu (6/146) 

42. — Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kinin, Kastamonu il ve ilçe yollarının, kar mü
cadelesi yapılarak, trafiğe açık tutulması hu
susunun düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/147) 

43. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'i^ı, 
Kars iline yıllık olarak tahsis edilen 4 500 ton 
kok kömürünün Kars'a gönderilerek, halka tev
zi edilip edilmediğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

44. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Yozgat'ta bir bira fabrikası kurulması konusu
nun hangi tarihte ele alındığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/149) 



45. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
hakiki orman sahaları ile tarım arazilerinin bir
birinden ayrılması, topraklarımızın kendi kabi
liyetlerine göre kullanılması konusunda ne gibi 
tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu (6/150) 

46. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, yılbaşı dolayısiyle Avrupa'nın muhtelif 
yerlerinden izinli olarak gelen işçilerimizin güm
rükte alıkonulan çeşitli eşyalarının iadesi ko
nusunda bir imkân düşünülüp düşünülmediğine 
dair ,Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/151) 

47. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
her türlü ambalajı açılmamış kaçak eşya ve 
hattâ gıda maddeleri satan «Amerikan Pazar
larından» ve bunların kanunları ihlâl ettikle
rinden haberdar olunup olunmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/152) 

48. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum'da inşa edilmekte olan Sosyal 
Sigortalar Dispanseri binasının, birinci katının 
dispanser, diğer katların işhanı olacağının doğ
ru olup olmadığına dair Çalışma Bakanından 
sözlü sorusu (6/153) 

49. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum - Osmancık arasındaki yol gü
zergâhında Kırkdilim denilen kısmın teknik 
standartlara uygun olup olmadığına dair Bayın
dırlık, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanların
dan sözlü sorusu (6/154) 

50. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Tekman kazasında bulunan Ham-
zan ve Meman kaplıcalarının turistik ehemmiye
tinin tespit edilmiş olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma ile imar ve iskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/155) 

51. — Erzurum Milletvekili Nihat Dileir'in, 
Erzurum'un kaza ve köy*3rinde, 1959 senesinde 
vukubulan zelzeleden evleri zarar gören vatan
daşlara yardım faslından bir ödenek ayrılıp ay
rılmadığına dair imar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/156) 

52. — Erzurum Milletvekilli Nihat Diler'in, 
Erzurum'un bâzı kaza ve köylerinde, sel felâketi 
dolayısiyle evleri, umumi hayata müessir olacak 
şekilde, yıkılmış vatandaşların tekrar meskene 
kavuşmaları için ne gibi tedbirler alındığına da
ir imar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/157) 
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53. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 

Erzurum'un, Karayazı, Tekman ve Çat ilçe mer
kezleriyle Karaçoban nahiyesinde ortaokul açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/158) 

54. — Nevşehir MilletvekiCli Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, Hükümetin, özerk TET Kurumu 
Genel Müdürlüğüne, Başbakan tarafından ya
pılan basın toplantısının, radyolarda aynen ya
yınlanmasını emretme yetkisinin olup olmadığı-
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

55. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
İstanbul Cerrahpaşa'da, 15 sene evvel, yediyüz 
yataklı olarak inşa edilen Jinekoloji ve çocuk 
hastalıkları hastanesinin hizmete açılmasına 
kimlerin mâni olduğuna dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/160) 

56. — İstanbul' Milletvekili Osman özer'in, 
Dünya tarihine Altın Boynuz ismiyle geçen Ha
lic'in insan sağlığını tehdideden durumuna son 
verilmesi için ne düşünüldüğüne dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

57. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in, 
genel ahlâka aykırı olan resimleri basan ve ya
yan gazete ve mecmuaların kontrolünün ne şe
kilde ve kimler tarafından yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/162) 

58. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya-
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Çermik ilçesindeki 
kaplıcada modern bir otel ve işletme tesisinin 
yaptırılmış olup olmadığına dair Sağhk ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/163) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, T. C. Ziraat Bankasınca küçük çift
çiye verilen zirai kredi hadlerinin, günün ihti
yaçlarına uygun bir seviyeye yükseltilmesi için 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

60. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Makinalı tarım araçlarının Devletçe 
ithal edilerek Zirai Donatım Kurumu ve Tarım 
Kredi kooperatifleri elij'le satılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Ticaret ve Tarım 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/165) 

61. — Kayseri Milletvekili Fehmi Oumallı'-
oğlu'nun, Türkiye Millî .Talebe Federasyonuna, 
Osmanlı Bankası aracılığı ile, Sovyet Rusya'-



dan para ve aynî yardım yapıldığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair İçişleri 
ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/166) 

62. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
son yapılan basın toplantısının TRT ile yayın
lanması hakkındaki talebin gerekçesinin ne ol
duğuna dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

63. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'-
ın, Yozgat'a, 1958 yılında, kurulmasına karar 
verilen Bira Fabrikasının 1959 yılında ihaleye 
çıkarıldığı halde, sonradan ihalesinin durdu
rulması sebebinin ne olduğuna dair Gümrük ve 
Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/168) 

64. — îçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'nun, 
Tarsus'ta, vergi borçlarından ötürü, Maliye 
Bakanlığınca icra yoliyle satışa çıkarılan Ra-
sim Dokur Fabrikasının halen ne durumda bu
lunduğuna dair. (Maliye, Sanayi ve Çalışma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/169) 

65. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
Konya ili Akşehir ilçesinde, bir verem sanator
yumu açılması için bir hazırlık olup olmadığına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/170) 

66. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'-
nun, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleşmeye 
karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi tedbirler 
alındığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/171) 

67. — îçel Milletvekili İsmail Çataloğlu'
nun, İçel'de ithalât tacirlerine gübre ithali 
için verilen müsaade için hangi kıstasın esas 
alındığına dair Tarım ve Ticaret Bakanların
dan sözlü sorusu. (6/172) 

68. — Adana Milletvekilli Ali Karcı'nın, 
sel felâketi sebebiyle zarara uğrıyan küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve kredi koope
ratiflerine olan borçlarının ertelenmesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/173) 

69. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi Beylik-
ahır bucağı Belediye Muhasibinin işten el çek
tirilmesini icabettiren hâdisenin ne olduğuna 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/174) 

70. — Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuz-
oğlu'nun, Sivrihisar ilçesine bağlı Günyüzü bu
cak müdürünün başka bir il emrine tâyin edil
mesi sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/175) 

9 — 
71. — Aydın Milletvekilli M. Şükrü Koçfun, 

ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve söz
lerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık emrine 
alındığına ve bu konuda kaç soruşturmanın 
bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/176) 

72. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Vy-
sal'ın, şeker pancarı alım fiyatının, hangi ölçü
ler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edildi
ğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

73. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
Doğu - Anadolu'da, tütüncülüğün inkişafı için 
bir etüt çalışması olup olmadığına dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/178) 

74. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
İsrail ve Holânda'dan ithal edilen ve Sızal de
nilen maddenin ithalinin zaruri olup olmadı
ğına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/179) 

75. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
sıtma sağlık koruyucularının, kadrolu memur 
olmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/180) 

76. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv^ün, 
Bedri Bay kam'm Amerika'da tanıtılması için 
bir karar alınıp alınmadığına dair Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/181) 

77. — Erzurum Milletvekili Necati Güven'-
in, Erzurum ilinde halen kaç doktor olduğuna 
ve Numune Hastanesinden ayrılan doktorların 
yerlerine ne zaman tâyin yapılacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/182) 

78. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, İşçi Sigortalan Kurumu tarafından So
ma'da yaptırılan işçi blok evlerinin, 5 seneden 
beri, gayesine tahsis edilmemesi sebebine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/183) 

79. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt En
düstrisi Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü 
işlemek ve değerlendirmek için, memleketin 
hangi stratejik bölgelerinde örnek tesisler kur
muş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/184) 

80. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 
1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar oldu-
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ğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/185) 

81. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/186) 

82. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanınından söz
lü sorusu. (6/187) 

83. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nın, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyetinin 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

84. — Hatay Milletvekili Yahya Kanbo-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/189) 

85. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın Ada-
na'da bütün fakülteleriyle bir Üniversite açıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/190) 

86. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde yapı
lıp yapılmıyacağına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

87. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun servet transferi voliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele
rinin kimlere verildiğine dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/192) 

88. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hukuk 
işleri müdürü, emniyet - müdürü ve emniyet 
kadrosunda vazifeli memurun nakil suretiyle 
yer değiştirdiğine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/193) 

89. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de sosyal 
konularda ne kadar yabancı araştırmacı çalıştığı
na dair, Millî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/194) 

90. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meydana ge
len âfet ve sel baskınları sonucunda ne kadar 

maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna ve zarar 
gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım yapıldığı
na dair, Barbakan, Bayındırlık, Tarım, Çalışma, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve İskân ve Köy 
işleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

91. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir adliye binası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

92. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat Akay-' 
m, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, kurulması der
piş edilen radyo istasyonlarından Erzurum ve 
Diyarbakır verici tesislerine bugüne kadar ne 
miktar yatırım yapıldığına dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/197) 

93. — Kars Milletvekili Adil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, iş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yurt dışına gönderilen kadın ve er
kek işçi adedinin ne kadar olduğuna dair, Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/198) 

94. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Sinop'ta bir Doğumevi kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamndan sözlü sorusu (6/199) 

95. — Van Milletvekili Salih Yıldız'in, Van 
Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday alımı yap
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/200) 

96. —Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair, Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 

97. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
ün, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair, Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

98. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'ın, 
Turistik önemi haiz bulunan Erzurum - Erzin
can - Sivas karayolunun yapımının, 1966 uygu
lama yılında, ele alınıp alınmadığına dair Ba
yındırlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/203) 

99. — Van Milletvekili -Salih Yıldız'ın, 
Van iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar, 
bir kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

100. — Van Milletvekili Salih YUdız'ın, 
Çaldıran'ı Doğu Bayazıt'a bağlıyacak olan yo
lun ne zaman açılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/205) 



101. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
Denizli'nin Pamukkalesine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski ha
linde bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/206) 

102. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan nehrinin anakolu ile Sav
ma, Sunbas adını taşıyan kollan ve Kozan'in 
Kilgen ve Deliçay sulan üzerinde daha ev
vel yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve 
sulama etütlerinin ne safhada olduğuna dair 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

103. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Maden Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten 10 Ekim 1965 tarihine kadar 
yabancı şirketlerin memleketimizde almış ol
duğu maden arama ruhsatının sayısının ne oldu
ğuna ve hangi maden alanları için verilmiş bu
lunduğuna dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/208) 

104. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı adiyle 
açılmış olan mağazalarda teşhir edilip satışı 
yapılan yabancı menşeli malların, memleketi
mize hangi yoldan ithal edilmekte olduğuna 
dair Adalet ve Ticaret Bakanlanndan sözlü so
rusu (6/209) 

105. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'ın, eski İstanbul Savcı yardımcısı
nın, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

106. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Of ilçesinde kurulması tesbit edilen 
çay fabrikasının kuruluş yerinin seçilmesinde
ki ekonomik ve sosyal zaruretler yanında tek
nik faktörlerin de müessir olup olmadığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu 
(6/211) 

107. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazifeli 
bir öğretmenin, derste talebelerine Allah yok
tur mealinde konuşmalar yaptığı hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

11 — 
108. —: Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler 
Assamblesi tarafından verilen kararın her han
gi bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/213) 

109. — Uşak Milletvekili Fahri Urasızoğ^u'-
nun, Uşak'ın bâzı köylerinden, hava alanı ola
rak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 (00 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/214) 

110. — Konya Milletvekili Vefa Tanırlın, 
Hazinenin mülkiyet veya tasarrufu altında bu
lunan tarıma elverişli toprakların icara veril
mesi işleminde, hangi objektif kıstaslara göre 
hareket edilmekte olunduğuna dair Maliye Ba
kanından sözlü sorusu. (6/215) 

111. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç in, 
beş ayda iki defa görev yeri değiştirilen Nu
saybin Savcısının nakline İstanbul A.P. teş
kilâtı ile yazdığı makalelerin sebebolduğu yo
lundaki söylentilerin doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. (6/216) 

112. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binalar
da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu. (6/217) 

113. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarjın, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve İla
cının öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/218) 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrim|şş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

115. — Van Milletvekili Mehmet Erdinçjin, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
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Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/220) 

116. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili içinden geçen Akköprü ve Kurubaş de
relerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

117. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Erciş ilçesinde yapılması düşünülen 
Koçköprü Barajı etütlerinin ne safhada oldu
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/222) 

118. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere
nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

119. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan 10-12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su. (6/224) 

120. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ilinde, yeniden DSİ Bölge Başmüdür
lüğü ihdasının düşünülmekte olup olmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/225) 

121. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 
yangın felâketi geçiren Gerze ilçesi halkı için 
inşa edilmekte olan meskenlere dış memleket
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

122. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van - Gevaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

123. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Erciş ilçesinde, Karayolları 11 nci Böl
ge Müdürlüğünün bir şubesinin açılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/228) 

124. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi voliyle Er
ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 

edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

125. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde bir kız sanat enstitüsü açılma
sının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/230) 

126. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hükümet konağı 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/231) 

127. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

128. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ve bâzı ilçelerinde, 1963 yılında vuku-
bulan âfete mâruz kalan kaç aileye ne kadar 
yardım yapılmış olduğuna dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/233) 

129. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdide-
den Adalet Partili milletvekilleri hakkında ne 
işlem yapıldığına dair Adalet Bakanımdan söz
lü sorusu (6/234) 

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

131. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşünül
düğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/236) 

132. — Adana Milletvekili Mamhut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nın, Bahçe ilçesini Haruniye bu
cağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/237) 

133. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nın Kadirli ilçesine bir lise yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 
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134. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo

ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

135. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
m, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapıl
madığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/240) 

136. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'in, 
Van'da bir Adalet Sarayı inşası için her hangi 
bir hazırlığın yapılmış olup olmadığına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/241) 

137. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Nordıız bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/242) 

138. — Van Milletvekili M. Malin Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

139. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Çatak ilçesinin elektriğe kavuşturulması 
konusunda bir etüt bulunup bulunmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/244) 

140. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Hoşap Kalesinin restorasyonu ile kaleye 
çıkacak vasıtalar için bir yol yapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/245) 

141. _ Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zernek mevkiinde bir 
baraj inşaasının programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/246) 

142. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, Tabiî âfetler, özellikle su baskınları konu
sunda, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli 
tedbirlerin nelerden ibaret olduğuna dair, 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/247) 

143. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü

şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) ; 

144. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ıfn, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmemesi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 

145. — Sakarya Milletvekili Hayrettin U r̂-
sal'ın, Adapazarı - Karasu turistik yolunun ye
niden düzenlenmesinin düşünülüp düşünülme
diğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/250) 

146. — Sakarya Milletvekili Hayrettin U^-
sal'ın, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek ioin 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

147. — Mardin Milletvekili İbrahim Akson
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bu
lunduğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baba
nından sözlü sorusu (6/252) | 

148. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Ujy-
sal'm, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve ilçelerin
deki Akşam Kız Sanat okullarına yeni bir bina 
yapılması için şimdiye kadar ne gibi çalışmalar 
yapılmış olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/253) j 

149. __ Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'jn, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş pl-
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/254) 

150. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Ijy-
sal'ın, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/255) j 

151. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
nyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy Kırklareli, Pı-



narhisar, Vize ve Saray'dan istanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/256) 

152. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17.2.1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tatbika
tında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/257) 

153. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/258) 

154. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nmı, Yurdumuzda, bugüne kadar, tesbit edil
miş olan asgari ücretlerin yeterli bulunup bu
lunmadığına dair, Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/259) 

155. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu içinden kac 
öğretmenin, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/260) 

156. — Urfa Milletvekili Behice Hatko (Bo
ran) in, kısa bir zaman önce Samsun'un ku
zeyinde düsen veya düşürülen Amerikan uçağı
nın. Türkiye'de, hangi hava alanından kalkmış 
olduğuna dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/261) 

157. — Manisa Milletvekili Sami Bmioioe--
lu'mm. Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fmdıthn çürümeve terk edildiei hakkındaki 
nesrivata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

158. — İzmir Milletvekili Mustafa Uvar'ın. 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T*C 
Ziraat Bankası ve îller Bankası Genel müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

159. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uv-
sal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/264) 

160 — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 

ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

161. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sapanca - Arifiye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

162. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Adapazarı Kâğıt Fabrikasının ihalesinin 
ne zaman yapılacağına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/267) 

163. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan beri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

164. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından beri, Av
rupa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi gös
termesi için Bakanlığa her hangi bir baskı ya
pılıp yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu (6/269) 

165. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak yolunun, kış 
ve yaz, istifade edilebilecek hale getirilmesinin 
ne zaman mümkün olacağına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/270) 

166. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da bir adliye sarayı yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/271) 

167. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
Samsun'da, şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun istasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

168. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'den hayvan itha
lâtını durdurmasının, hayvan kaçakçılığı ile il
gisi olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/273) 

169. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 
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170. - T Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğ-

lu'nun, koleranın, yurdumuza girmesini önleyi
ci ve koruyucu ne çeşit tedbirlerin alındığına 
ve hastalığı tedavi edici tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/275) 

171. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon Hava Alanında, plânın öngör
düğü, güvenlik donatımının ne zaman tamamla
nacağına ve Tahran - Trabzon - Ankara - İstan
bul hava seferlerinin ihdası çalışmalarının ne 
safhada olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 

172. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'ın, 
imam kadrolarının dağıtımında önceden tesbit 
edilen ve kanunun söz ve ruhuna uygun düşen 
usulden neden ayrılınmış olduğuna dair Dev
let Bakanından sözlü, sorusu. (6/277) 

173. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Hükümetin güven oyu aldığı tarihten sonra 
Bakanlık teşkilâtında yapılan tâyinlere dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/278) 

174. — îzmir Milletvekili Arif Ertûnga'nm, 
her hangi bir Millî Eğitim Müdüründe aranılan 
vasıfların neler olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/279) 

175. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, 5 Ocak 1966 ile 28 Ocak 1966 tarihleri 
arasında kaç vasıtanın taksi plâkası aldığına ve 
kaç vasıtanın da hususiden taksiye çevrilmiş 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü soru
su (6/280) 

176. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağ-
lar'ın, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirke
tinin, Ulus gazetesine ve Akis dergisine sattığı 
gazete kâğıdı bedellerini almamış olduğunun 
bilinip bilinmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/281) 

177. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, 1965 ve 1966 bütçelerine konan ve 
köylere tahsis olunan imam kadrolarının hangi 
illere ne miktarda ve hangi ölçülere göre da
ğıtılmış olduğuna dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/282) 

178. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'-
nin, Aydın Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı
nın ne zaman ikmal edileceğine dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/283) 

179. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Adana'da bulunan Bosso ve Gü
ney Sanayii şirketlerinin ithal edecekleri malla
rın Gümrük ve sair sergilerinin, malların heıJLÜz 
gümrüğe gelmemiş olmasına rağmen, erteljen-
miş bulunduğunun doğru olup olmadığına d|air 
Başbakandan sözlü sorusu (6/284) 
. 180. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, temel görevi eğitmek ve öğretmek oflan 
bir öğretmenin ve benzerlerinin Türk çocukla
rını jurnal etmesi karşısında ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu, (6/285) ; 

181. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin JCa-
raca'nıh, Erzurum'da bir Teknik Okul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/286) 

* 182. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Afcdo-
ğan'ın, çimento satışlarında karaborsa yaratıl
masına ve partizanca kayırmalara neden imkân 
verildiğine dair Ticaret ve Sanayi Bakanların
dan sözlü sorusu (6/287) 

183. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif $a-
rıyüce'nin, Kırklareli bölgesine ne gibi sanayi 
yatırımları yapılmasının düşünülmekte olduğu
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/288) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞfTI-

RILAN İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele

rinin seçimlerinde uygulanacak hükümler hjak-
kmda kanun tasarısı ve Geçici Komisyon i ra
poru. (1/100) (S. Sayısı : 73) [Dağıtma tarihi : 
25 . 2 .1966] 

X 2. — Gecekondu kanun tasarısı ile istan
bul Milletvekili Reşit Ülker ve 10 arkadaşının; 
İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı
nın, Gecekonduların düzenlenmesi hakkında; 
Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 10 j ar
kadaşının, Gecekonduların ıslah, tasfiye ve ön
lenmesi hakkında; Cumhuriyet Senatosu ] İs
tanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, Gecekondu
ların imarı, tasfiyesi ve ıslahı hakkında ka
nun teklifi ve Anayasa, Adalet, İçişleri, Mali
ye, imar ve İskân ve Plân komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/76, 2/13, 2/23, 2/193) (S. Sayısı : 93) [Pa-
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] I 
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IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREÖİNOE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca reddine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu ile Millet Mec
lisi Tanm Komisyonu raporlan. (Millet Mec
lisi eski numarası : 1/435, yeni numarası: 
1/4) (Cumhuriyet Senatosu numarası: 1/491) 
(Millet Meclisi 1 nci dönem S. Sayısı : 269, 
Cumhuriyet Senatosu S. sayılan : 570 ve 570 e 
ek) (S. Sayısı : 4) [Dağıtma tarihi : 25.12.1985] 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçlan hakkındaki 
raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sayısı : 18) 
[Dağıtma tarihi : 18 .1.1966] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Mart, Nisan ve Mayıs 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesapları inceleme Komisyonu rapo
ru. (5/10) (S. Sayısı : 15) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Haziran, Temmuz ve Ağustos 1965 
aylan hesabı hakkında Hesapları inceleme Ko
misyonu raporu (5/11) (S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 27 .1.1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının, Eylül, Ekim ve Kasım 1965 ayları hesabı 
hakkında Hesaplan inceleme Komisyonu raporu 
(5/12) (S. Sayısı : 17) [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

. 6. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili ilhami Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 

Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu : 
4/66) (S. Sayısı: 20). [Dağıtma tarihi : 
27 .1.1966] 

7. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi: 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu: 4/68) (S. Sayısı: 21) [Dağıtma tari
hi : 27 .1.1966] 

8. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 .4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 .1.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sır-
n Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Si
lâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 10 . 7 .1953 tarih 
ve 6136 sayılı* Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhur
başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığı 1964 yılı Ke
şi nhesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (5/7) (S. Sayısı: 28) [Da
ğıtma tarihi: 3.2.1966] 

X 11. —- Ankara Üniversitesinin 1960 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yık Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/130, 1/25) (S. Sayısı : 29) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 

X 12. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu. (3/137, 1/28) (S. Sayısı : 30) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1966] 
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X 13. —Genel Bütçeye dâhil dairelerin 1961 

bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/149, 1/29) (S. Sayısı : 32) [Dağıtım tarihi : 
14.2.1966] 

X 14. — Ankara üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(S/141,1/33) (S. Sayısı : 57) [Dağıtma tarihi : 
16.2.1966] 

X 15. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe 
yûı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
üe Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/159, 1/51) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma 
tarihi : 16.2.1966] 

X 16. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1966 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil-

. diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/138, 1/67) (S. 
Sayısı : 77) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 17. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil-
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/154, 1/38) (S. 
Sayısı : 76) [Dağıtma tarihi : 25 . 2 . 1966] 

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
lukbildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sana ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/136, 
1/80) (S. Sayısı : 74) [Dağıtma tarihi : 
26.2.1966] 

X 19. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarı
sı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/150, 1/36) 
(S. Sayısı : 75) [Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Suf-
n Uzunhasanoğlu ve Tunceli Üyesi Mehmet Ali 
Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 2/239; Cumhuriyet Se
natosu 2/181) (S. Sayısı : 81) [Dağıtma ta
rihi : 1.3.1966] 

X 21. — İstanbul Üniversitesinin 1963 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminüı 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile İstanbul Üniversitesinin 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/174, 1/44) (S. Sayısı: 87) 
[Dağıtma tarihi: 21.3.1966] 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLSR 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uşak merkez Aybey mahallesi hane 148, 
cilt 14 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Halfloğlu, Sultan'dan doğma 11 . 12 . 1929 do
ğumlu ismail Kiraz'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/13) (S. Sayısı : 11) [Da
ğıtma tarihi : 7 .1 .1966] 

2. — Akhisar ilçesinin-Bergele köyü hane 1$, 
cilt 12 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hüıeyinoğlu Medine'den doğma 7 . 12 . 1939 
doğumlu Hasan Çalımcı (Çalımcı) nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık, 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/14) 
(S. Sayısı : 12) [Dağıtma tarihi : 7 . 1 . 1966] 

3. — Sandıklı'nın Mırtaz köyü 17 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Alioğlu Feride'den 
doğma 11 . 10 . 1942 doğumlu Veysel Aslan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/12) (S. Sayısı • 13) [Dağıtma tarihi : 
7 . 1 . 1966] 

(Millet Meclisi Birleşim : 73) 
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4. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 

maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu raporu. (1/68) (S. Sayısı : 
31) [Dağıtma tarihi : 8 .2 .1966] 

5. — Kalecik ilçesinin Hasayaz bucağı Tav-
şancık köyünün hane 15, cilt 11 ve sayfa 13 sa
yısında nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Satı'dan 
doğma 9 . 7 . 1943 doğumlu Mehmet Aksay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/15) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1966] 

6. — Kaş ilçesinin İslâmlar köyü hane 11, cilt 
15, sayfa 82 nüfusunda kayıtlı îsaoğlu, Ruki-
ye'den doğma 1939 doğumlu Bekir Zeybek'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/16) (S. Sayısı : 49) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

7. — Manisa ilinin Selendi ilçesi Hanlar kö
yünün hane 8, cilt 30 ve sayfa 11 sayısında 
nüfusa kayıtlı Velioğlu Asiye'den doğma 
5 . 3 . 1943 doğumlu Durmuş Karakoç'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/17) 
(S. Sayısı : 50) [Dağıtma tarihi : 12.2.1966] 

8. — Gaziantep ilinin Isbatır ilçesinin Mezrası 
köyü hane 35, cilt 46 ve sayfa 95 sayısında nü
fusa kayıtlı Ahmedoğlu, Hatice'den doğma 
1932 doğumlu, Mustafa Kömür'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet Komisyonu raporu (3/18) S. Sayı
sı : 51) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1966] 

9. — Çaycuma ilçesinin Turfa Hatipler köyü I 
hane 18, cilt 26 ve sayfa 12 sayısında nüfusa 
kayıtlı Akifoğlu, Hamide'den doğma 10.1.1942 
tashih doğumlu Cevat Baş'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/19) (S. Sayı
sı : 52) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

10. — Şereflikoçhisar ilçesinin Muhlisobası 
köyü hane 24, cilt 7/1 ve sayfa 29 sayısında 
nüfusa kayıtlı Hikmetoğlu, Hatice'den doğma 
5 . 3 . 1944 doğumlu Ali (Halil) Baydar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba- | 

kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapor*. 
(3/20) (S. Sayısı : 53) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1966] 

11. — Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Atabakan 
köyü hane 17, cilt 15 ve sayfa 32 numarada ka
yıtlı Bekooğlu, Hati'den doğma 1 . 1 . 1935 do
ğumlu Müdür Kaçmazhan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sa
yısı : 54 [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

12. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sa-
idoğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Re
cep Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/22) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 . 1966] 

13. — Sivas Gemerek ilçesi Köseli köyü nü
fusunun hane 13, kütük 19 ve sayfa 61 sayı
sında kayıtlı Mithatoğlu, Fatma'dan doğma 
1933 doğumlu Aşir öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/23) (S. Sa
yısı : 56) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1966] 

14. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma komisyonları raporlan. (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19.2.1966] 

15. — 5584 sayılı Fosta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 ncı maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

16. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

17. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
kanun tasansı ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
üyesi Cahit Ortaç ve 9 arkadaşının, Vergi suç 
ve cezalarının affı hakkında; Cumhuriyet Sena
tosu Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, 
Bâzı orman suçlarının affına ve tazminatın ter-
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kinine dair; Kastamonu Milletvekili ismail Hak
kı Yılanlıoğlu ve 7 arkadaşının, Bâzı siyasi suç
larla basın suçlularının ve bunlarla ilgili ola
rak mahkûm olmuş diğer suçluların cezalarının 
affına dair; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Askeri Mahkemesince mahkûm edilen 67 eski 
Kara Harb Okulu öğrencisinin affı hakkında; 
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkında ve Cumhuriyet Se
natosu Tabiî Üyesi Kadri Kaplan ve 8 arkada
şının, 20 - 21 Mayıs olayları ile ilgili suçlular 
ile diğer bir kısım suçluların affına ve bir kı
sım idari işlemlerin değiştirildiğine dair kanun 
teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu. (1/117, 
2/81, 114, 2/174, 1/101, 2/207, 2/223) (S. Sa
yısı : 79) [Dağıtma tarihi : 1 . 3 . 1966] 

X 18. — Eşit değerde iş için erkek ve £adın 
işçileri arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanuni ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları ra
porları (1/78) (S. Sayısı : 84) [Dağıtma | ta
rihi : 10.3 . 1966] 

X 19. — İş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (V74) (S. Sayısı : £5) 
[Dağıtma tarihi : 10.3 .1966] 

X 20. — Tapulama kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/128) 
(S. Sayısı: 89) [Dağıtma tarihi : 21.3.1966] 
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