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Saat : i 

I I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI | 
1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Oilesiz'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 ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair Öner
gesi. (10/16, i0/23) 

2. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Büyük halk 
kütlelerinin sağlığını tehdideden hile ve ihmal
lere kesin olarak son vermek amacı ile alınması I 
gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa- I 
nm 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/24) I 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Köımür İşletmelerimde partizanca | 
'hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia- I 
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci »mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
onman içi köylerinin 'durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

5. — Kayseri Milletvekili Turhan Fcy-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesıbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

6. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kıibns haklkında uygulanacak millî politika- j 

nm esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

8. — Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nuıı, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

i). — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan <ailüvıre alış - satış yolu ile 
'köylümün sıayuliinasının nedenlerini yerimde tes
bit etmek ve (bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için genelken tedbirleri laıraşltırmak 
üzıere Anayasamın ®8 inci mıadidesi ^gereğince 
Meclis laraşjtırımaısı (yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Mıillllî Eğoitiım ve ıgeınçlilk ıpolitdlkaımızıın, g»e<r<çek 
ianlaımı ille ımillî (bir (hüviyet ve leğiltime kanıştu-
nulımasımun, Türlk (gemiciliğine meımıleket hizmest-
lerdnde yararlı çalışma iımikâın vıe sıaJhalaırı ha-
zıırılanımasının ne suıneıtile mümlkrüın 'odajbileceğini 
araştırmak tüzeme Anajyasanın 88 mci (maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılımasınıa dair 
önengesi. (10/31) 

12. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 



durdurulması çarelerini araştırmaya yarayacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 196.'$ 
Bütçe yılı kcsinhesaplarma ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 Bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/543, 
1/48) (S. Sayısı : 660) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1968] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
ku'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
baslıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırana Ba» 
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuoer'-
in, tarım arazisi yeterli olrnıyan 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) 

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

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

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda buluna» ka^ dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından §6zlü sorusu 
(6/430) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hrisfciyanlık 

2 — 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekilli Nazif Kurueu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
eedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

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

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

14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan admda, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

15. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'mın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
efcurduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

16. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
IM, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyali ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
»özlü «orusu. (6/504) 

17. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
ma! olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

İS. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu-



nacağına dair Başjbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

19. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

20. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

21. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

23. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodanıanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

24. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

26. —• Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

27. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu, (6/535) 

28. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

29. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nm, 
Aydm ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

31. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

34. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

35. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

36. — Tra.bzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

38. — Mardin (Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorueu. (6/552) 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

41. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması-



ma dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

42. — Bursa Milletvekili Gadrettin Oaıı-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devre'dilip edilmiycceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma ibakan-
larmdan sözlü sorusu. (6/570) 

43. — Kırklareli Milletvekili Hasarı Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

44. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayma başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

45. — Erzurum Mille'tiveıkiK Adnan Şcn-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

46. — İstan'bull Milletvekili Kesit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

47. — istanbul -Milletvekili Nuri Emğan'ın, 
bâzı siyasi parti milfLetvekMıerinıin devamsızlık
larına dair MillLet Meclisi Başkanımdan sözlü 
sorusu (6/580) 

48. — Muş. Milletvekili Kemal Aytae'm, 
21 . 5 . 1967 tarihlinde Buıiaınıık Emniyet Ko-
mıisediiğince bâzı şahıısüarun elerimin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bıraJkılmallıarı sebebine 
dair İçişleri Bakamından sözlü sorusu. (6/581) 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim. Enstitüsü içia 
yeni bir bimıa inşa ediknesine dair MiHî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

50. — Trabzon Milletvekilli Ali Rnza Uauncr'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sö'zlü sorusu. (6/583) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —- Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket 'hisıslerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmiesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunida verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


