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Saat : 15.00 

I 
A . BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurul
ması kararlaştırılan haberleşme sanayii konu
klarında bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
«önergesi. (10/15) 

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

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
-Cilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16) . 

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

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

6. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'ın, 
Elbistan olayları hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/19) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
meyve ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucu
za satmalının ürünlerinin halka ne suretle çok 
paJbalıya satıldığı konusunu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/20) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KOxNULACAK 
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 işlemek 
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

2. — 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) 

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

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

5. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, 6209 sayılı Serbest Bölge Kanunu gere
ğince çıkartılması gereken tüzüğün neşredilip 
edilmediğine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 



6. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın Van'
ın Gevaş ilçesine bağlı Müküs nahiyesinin tam 
teşkilâtlı bir nahiye haline getirilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/299) 

7. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Gevaş ilçesinde bir turistik otel ve tesisleri 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/300) 

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

9. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Özalp ilçesinden Muradiye ilçesine en kısa yol
dan irtibatı temin edecek yolun yapımı için bir 
çalışma olup olmadığına dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/302) 

10. — Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Van'
ın Başkale ilçesinde ve su kanalı sonunda başlı-
yan ovada numune fidanlık tesisi için bir çalış
ma olup olmadığına dair, Tanm Bakanından 
sözlü sorusu. (6/303) 

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

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

13 — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Adalet Gazetesinde «Sokaktaki Adam» 
başlığı altında yayımlanan yazı ve resimlerin 33 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine aykırı olup ol
madığına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/310) 

14. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Hazine adına tesbit ve tescili yapı
lan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine dağıtıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Köy 
İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/311) 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Musta
fa Akalm'm, Afyon Karahisar Hava Alanı inşası 

için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş olduğuna 
dair Ulaştırma ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/312) 

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

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

18. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili köylerinden kaçma 1965 yılın
da içme suyu getirildiğine ve 1966 yılında kaç 
köyün içme suyu işinin programa alındığına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

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

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

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

22. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
Devlet Personel Dairesine, şimdiye kadar, AID 
Teşkilâtı tarafından kaç milyon lira yardım ya
pıldığına dair, Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/327) 

23. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamil-
oğlu'nun, Türk - Rus sınırındaki hudut karakol 
binaları ile gözetleme kulelerinin, büyük mille
timizin sanma yaraşır şekilde, inşasının hangi 
yıl gerçekleşebileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/332) 



24. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
bağlıyacağına ve hava alam yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

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

26. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon ilinde balıkçılığın inkişafı için 
alman ve alınacak olan tedbirlerin neler oldu
ğuna dair Ticaret Balkanından sözlü sorusu. 
(6/343) 

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

28. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür tâ
yininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/348) 

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

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

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

32. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, İznik Gölünü çevreliyen ve bağlara giden 
yolların asfaltlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/353) 

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

34. — Adana Milletvekili Ali Karcı *nm, 
1950 yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabî 
tutulduğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/355) 

35. — Adana Milletvekili Kemal Sanibra-
himoğlu'nun, T. C. Ziraat Bankasının, bugüne 
kadar ödenmiş sermayesinin miktarına ve han
gi tarihlerde artırma ve ödeme yapıldığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/357) 

36. — Samsun Milletvekilli llyas Kılıç'm, An
kara - Samsun Karayolunun Sungurlu - Çorum 
arasının başlanmış olan inşaatının durdurul
muş olduğunun doğru olup olmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/358) 

37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Emekli bir memurun ölümüne sebebiyet veren 
CENTO teşkilâtında görevli İngiliz Çavuşu hak
kında, Türk kanunlarına göre, neden kovuştur
ma yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İç
işleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/359) 

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

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

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

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

42. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; Nik
sar - Tokat yolu üzerindeki virajlardan kurtul
mak için ufak köprüler inşası ile eski yolun ihya 



edilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/366) 

43. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; bi
çer - döver ve traktör fiyatlarının hızla artması 
ve zirai mücadele ilâçlarının yeteri kadar sağla
namaması tamlarında ne düşünüldüğüne dair 
Ticaret ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/367) 

44. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm;ma-
kinalarmı bizzat kullanmak istiyen traktör sa
hiplerinin kolay ehliyet almaları konusunda ne 
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/368) 

45. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'm; To
kat'ın, Niksar ve Erbaa ilçelerinde modern an
lamda zeytinciliği geliştirmenin uygun ve faydalı 
mütalâa edilip edilmediğine dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/369) 

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

47. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğiu'nun; 
Denizli'nin, Tavas ilçesine bağlı Konak köyünün 
(bucak olması hakkındaki vâki müracaatlarının 
hangi safhada olduğuna dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/371) 

48. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğiu'nun; 
Denizlimde, 1964 yılında açılması karar altına 
alınan T. C. Merkez Bankası şubesinin, bugüne 

kadar açılamaması sebebine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/372) 

49. — Denizli Milletvekili Atıf Şohoğiu'nun; 
Denizli'nin Çal ve Çivril ilçelerinde, 1964 yılın
da tesisi kararlaştırılan sanayi çarşılarının ya
pılmasından vazgeçilmesi sebeplerinin neler ol
duğuna dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

50. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'm, 
haddini bilmeyi ve bildirmeyi Mâmın Şartları 
arasına sokan Genelkurmay Başkanının bu tutu
mu karşısında ne yapılmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/374) 

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 


