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I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Urfa Milletvekili Behice Boran ve 2 

arkadaşının, Amerika Birleşik Devletleriyle 
memleketimiz arasında akdedilen ikili anlaş
malar konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/12) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 227 

sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi 
Kurumu müstahsilin istihsal ettiği sütü işleır.ok 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş olJu-
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

2. — 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) 

3. — Kars 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) 

4. — 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) 

5. — Hatay Milletvekili Yahya Karibo-
lat'm, tütün için taban fiyatının tespit edilmiş 
olup olmadığına dair Başba'kandan sözlü soru
su. (6/189) 

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

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

8. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
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) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, 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 
İskân ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü soru
su. (6/195) 

10. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, 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) 

11. — 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) 

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



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

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
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) 

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

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

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi bir zatın 
27 Mayıs Devrimini yersiz, haksız ve gayrimeş-
ru göstermeye kalktığı yolundaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
»özlü sorusu. (6/219) 

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

19. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van üi içinden geçen Aklköprü ve Kurubaş de
nelerinin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/221) 

20. — 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 »özlü sorusu. (6/222)i 

21. — Van Milletvekil Mehmet Erdinç'in,. 
, Van ili Çatak ilçesinin ortasından geçen dere

nin ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/223) 

22. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in r 

Erciş ilçesini ve güzergâhında bulunan İU - 12 
köy arazisini sulayan toprak kanalın ıslahı ko
nusunda bir hazırlık olup olmadığına dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
,(6/224) 

23. — 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) 

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

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

26. — 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) 

27. — 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) 

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

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

30. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders yılında, lise 



açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

31. — 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) 

32. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 tarihinde ya
pılan belediye seçimlerinde vatandaşları tehdi-
deden Adalet Partili milletvekilleri hakkında 
ne işlem yapıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/234) 

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

34. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un su derdine büyük ölçüde yardımcı 
olacak olan Alibey Barajı hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/236) 

35. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn, Bahçe ilçesini Haruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabi
lize bir yol yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/237) 

36. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'mn Kadirli ilçesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 

37. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetinde-
ki paralann ne zaman ödeneceğine dair Tica
ret Bakanından sözlü soruşur (6/239) 

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

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

3 — 
40. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 

Van'ın Gürpınar ilçesine ortaokul ile Hoşap ve 
Norduz bucakları köylerine ilkokul yapımı hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

41. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van ilinin Çatak - Narlı yolu inşaatının nok
sansız olarak ne zaman bitirileceğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/243) 

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

43. — 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) 

44. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'ın, 
Van'ın Gürpınar ilçesinin Zeraek mevkiinde bir 
baraj inşaasının programa alınıp alınmadığına 
dair Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/246) 

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

46. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, Çankırı'nın Şabanözü ilçesi ile Ankara'
yı birleştiren Çubuk ilçesi yolunun ıslahının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/248) 

47. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
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) 

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

49. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları-



na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 
ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

50. — Mardin Milletvekili İbrahim Atasoy-
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 Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

III 
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 


