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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı id
dialarını tahkik için kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (9/10, 10/10) (S. Sayısı : 
.221) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1967] 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

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

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
aııın, Konya ili Karapınar ilçesinde, çölleş
meye karşı daha hızlı savaşmak için ne gibi 
tedbirler lahmdığıai'a dair Köy İşleri Bakanın^ 
dan sözlü sorusu (6/171) 

3. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, ders ve resmî görevleri dışındaki yazı ve 
sözlerinden dolayı kaç eğitimcinin bakanlık 
•emrine alındığına ve bu konuda kaç soruştur
manın bakanlığa intikal ettiğine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/176) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«al'm, şeker pancarı alım fiyatının, hangi öl
çüler ve faktörler dikkate alınarak tesbit edil
diğine dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/177) 

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

6. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 
sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işlerr^k 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

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

8. — Kara Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
4753 sayılı Kanuna göre dağıtıma tabi tutula
cak arazi miktarının tesbit edilmiş olup olma
dığına dair Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su. (6/186) 

9. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, ye
ni bir Toprak kanunu tasarısının hazırlanmakta 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/187) 

10. — Artvin Milletvekili Turgut Altunka-
ya'nm, Artvin'de kontralit fabrikası kurmak 
üzere Ruslarla yapılan anlaşmanın mahiyeti»in 
ne olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/188) 

11. — Hatay Milletvekili Yahya Kanb-o-
lat'ın, tütün için taban fiyatının tesbit edilmiş 
olup olmadığına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/189) 

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

13. — Manisa Milletvekili Sami Biinicioğlu'-
nun, Bergama ile Akhisar arasında yapılması 
takarrür eden asfalt yolun 1966 yılı içinde ya
pılıp yapılmıyacağma dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/191) 

14. — Manisa Milletvekili Sami Bindcioğlu'-
nun servet transferi yoliyle memleketimize ne 
gibi malların girdiğine ve bu müsaade belgele-



rinin kimlere verildiğine dair Ticaret ve Maliye 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/192) 

15. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun Hükümetin güven oyu aldığı 
tarihten itibaren kaç vali, kaymakam, il hu
kuk işleri müdür, emniyet müdürü ve emni
yet kadrosunda vazifeli memurun nakil sure
tiyle yer değiştirdiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/193) 

16. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1950 yılından bugüne kadar Türkiye'de 
sosyal konularda ne kadar yabancı araştırma
cı çalıştığına dair, Millî Eğitim ve Dışişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/194) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya ilinde, Temmuz 1965 te meyda
na gelen âfet ve sel baskınları sonucunda ne 
kadar maddi zararın tesbit edilmiş olduğuna 
ve zarar gören ilçe ve köylere ne çeşit yardım 
yapıldığına dair Başbakan, Bayındırlık, Tarım, 
Çalışma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, İmar ve 
îskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

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

19. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından 
Erzurum ve Diyarbakır verici tesislerine bu
güne kadar ne miktar yatırım yapıldığına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/197) 

20. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 1966 
Ocak sonu itibariyle, İş 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) 

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

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van'
da bir et kombinası kurulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/201) 
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I 23. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, Erzurum'da bir askerî dikimevi kurulması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/202) 

24. — Sivas Milletvekili Nazif Arslan'm, 
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) 

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Van 
iline bağlı Özalp ilçesine, bugüne kadar bir 
kaymakam tâyin edilmemesi sebebine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Çal-
dıran'ı Doğu - Bayazıt'a bağlıyacak olan yolun 
ne zaman açılacağına dair Baymdırlılk Bakanın
dan sözlü sorusu (6/205) 

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

28. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Ceyhan Nehrinin anakolu ile Sav-
run, Sunbas adını taşıyan kolları ve Kozan'm 
Kilgen ve Deliçay suları üzerinde daha evvel 
yapılmakta olduğunu bildiğimiz baraj ve sula
ma etütlerinin ne safhada olduğuna dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
su (6/207) 

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

30. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Ankara, istanbul ve İzmir 
gibi büyük şehirlerimizde, Amerikan pazarı 
adiyle açılmış olan mağazalarda teşhir edilip 
satışı yapılan yabancı menşeli malların, mem
leketimize hangi yoldan ithal edilmekte oldu
ğuna dair Adalet ve Ticaret Bakanlarından 

| sözlü sorusu (6/209) 



31. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağ'm, eski îstan'bul Savcı yardımcısı 
nm, 20 gün çalıştığı İnegöl Savcılığından, Nu
saybin'e nakledilmesi sebebine dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/210) 

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

33. •— Manisa Milletvekili Sami Biriicioğ-
lu'nun, Malatya'da Atatürk Ortaokulunda vazi
feli bir öğretmenin, derste talebelerine Allah 
yoktur mealinde konuşmalar yaptığı hakkında
ki neşriyatın doğru olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 

34. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Kıbrıs'tan tahliye edilen 504 mücahidin geri 
alınmasında, son defa Birleşmiş Milletler As-
samblesi tarafından verilen kararın her hangi 
bir rolünün olup olmadığına dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/213) 

35. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, Uşak'm bâzı köylerinden, hava alanı 
olarak inşa edilmek üzere, istimlâk edilen 5 000 
dönüm tutarındaki tarım arazisinin eski sahip
lerine iadesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/214) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazinemin 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) 

37. — 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 Balkanından sözdü sorusu. (6/216) 

38. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
bilûmum resmî binalar için Ankara'da her yıl 
ödenen kira bedellerinin miktarına ve binlar-
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da yapılan tadilât ve tamiratın kime aidoldu-
ğuna dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Ba
yındırlık balkanlarından »özdü sorusu. (6/217) 

39. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
ortaokullardaki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilımek .maksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mevzunlarının adedine ve ka
çınırı öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. ('6/218) 

40. — Isbaribul MületveMli Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrircıeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

41. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van'ın Muradiye ilçesinde kurulması mutasav
ver Bendimahi Hidro - Elektrik Santralinin ha
zırlıklarının bitip bitmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü sorusu 
(6/220) 

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

4,3. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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 sorusu 
(6/224) 

46. — 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) 

47. — Sinop Millötveıkili Niyazi Özgüç'ün, 
yangın felâketi geçinen Gerze ilcıeısi halkı için 
inşa «dilmekte olan meskenlere dış rnemlakct-
lerden yardım yapılmış olup olmadığına dair 
tımar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

48. —• Van Milletvekili Mehmet Erdinçin, 
Van - G'evaş Beyarkı sulama projesinin yeniden 
ihalesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynalklar Balkanından sözlü 
sorusu. (6/227) 

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

50. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesi yoliyle Er

ciş - Diyadin yolunun yapımına devam edilip 
edilmiyeceğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/229) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


