
D Ö N E M : 2 C Î L T : 16 Toplantı : 2 
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92 nci Birleşim 

26 . 4 . 1967 Çarşamba 

İçindekiler 
Sayfa 

411 
412 

413 

1. — Geçen tutanak özeti. 
2. — Gelen kâğıtlar. 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku 

rula sunuşları. 
1. — Antalya Milletvekili İkiaıı Ata-

öv'ün, Doğu Anadolu'nun sağlık hizmet
leri sosyalizasyon tatbikatına ve genel 
olarak sağlık problemine el uzatılması ve 
bu konularda âcil tedbirler alınması 'ge
rektiğine dair demeci. 413:414 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyasettiıi 
Karaca'nın, Erzurum ilinde vukubulan 
deprem dolayısiyle iç imkâna tabi tutulan 
köylü ve çiftçi vatandaşların güç du
rumda olduklarına, bunlara kredi açılması 
ve diğer yardımların yapıLmıası icabetti-
ğine dair demeci. 414:415 

3. — Ağrı Milletvekili Albdülbâri Ak
doğan'm, mühendislik meslekinin Türki
ye'nin kalkınmasında rolü ve tatbikattaki 
aksaklıkların giderilmesi için te'dbir alın
ması gerektiğine dair demeci. 415:416 

4. — 23 Nsan Ulusal Egemenlik Bay
ramı dolayısiyle Genelkurmay Balkanı 

Sanla 
Orgeneral Cemal Tural ile Millet Metlisi 
Başkanı Ferru'h Boz'beyli arasındaki tob-
rik ve teşekkür telgrafları. 41G :417 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Bar
bakan Süleyman De'mirei'c Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/628) 417 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Din
işleri 'Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'c 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm vokT.'Jk 
etmesinin uygun 'görüldüğüne dair Crj.a-
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/G27) 417 

7. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nın Beşinci Özel Kurul .toplantısına katı
lacak kurula katılmasının uygun görül
düğüne dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/629) 417 

8. — Arnavutluk ParlaY.nentilsundan 
vâki davet üzerine T. B. M. M. inden bir 
Parlâmento kurulunun Arnavutluk'u zi
yaretinin uygun (bulunduğuna dair Müş
terek Başkanlık Divanı kararı. 417 
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4. — Sorular ve cevaplar. 
a) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — Kars Milletvekili Âdil Kurtcl'in, 

227 sayılı Kanunla kurulan Türkiye Süt 
Endüstrisi Kuruımu m-üstalhsılm istihsal 
ettiği sütü işlemek ve değerlendirmek 
için, memleketin hangi stratejik bölgele
rinde örnek tesisler kurmuş olduğuna da
ir Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/184) 

2. — Artvin Milletvelkili Turgut Al-
tunkaya'nın, Artvin'de kontralit fabri'kasi 
kurmak üzere Ruslarla yapılan anlaşma
nın mahiyetinin ne olduğuna dair Tanım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/188) 

Sayfa 
418 
418 

418 

418 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı 'nm, 
Adana'da bütün fakülteleriyle bir üni
versite açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/190) 418 

4. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'm, Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
kurulması derpiş edilen radyo istasyonla
rından Erzurum ve Diyarbakır verici 'te
sislerine bugüne kadar ne miktar yatırım 
yapıldığına dair sorusu ve Turiam ve Ta
nıtma Bakanı Nihad Kürşad'm sözlü ce
vabı. (7/197) 418:420 

5. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt 'un, Erzurum'da bir askerî dikimevi 
kurulması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair 'sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun sözlü cevabı. (6/202) 420 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'in, ortaokullardaki ev - işi öğretmen
liğinde istihdam edilmek: maksadiylo açıl
mış olan sınava giren kız enstitü mezun
larının adedine ve kaçının öğretmenliğe 
atandığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/218) 421 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, İstanbul Belediye Meclisi A. P. üyesi 
bir zatın 27 Mayıs Devrimini yersiz, hak
sız ve gayrimeşru göstermeye kalktığı yo
lundaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/219) 472 

Sayfa 
8'. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'-

ün yangın felaketi geçiren Gerze ilçesi 
balkı için inşa edilmekte olan meskenlere 
•dış memleketlerden yardım yapılmış olup 
olmadığına dair İmar ve İskân Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/226) ' 421 

0. — Van Milletvekili Mehmüt Erdinç'
in, Erciş ilçesinde bir kız sarîat enstitüyü 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Miliî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/230) 421 

10. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van'ın Gürpınar ilçesine bir Hü
kümet konağı yapılmasının düşünülüp' 
düşünülmediğine dair Bayındırlık Balka
nından sözlü sorusu. (6/23 L) 421 

.11. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Erciş ilçesinde, önümüzdeki ders 
yılında, lise açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/232) 421 

12. — Van Milletvekili Mehmet Er
dinç'in, Van ili ile bâzı ilçelerinde, 19G3 
yılında vu'kubulan âfete mâruz kalan kaç 
aileye ne kadar yardım yapılmış olduğuna 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu. (6/233) 421 

13. — Kırşehir Milletvekili Menıduh 
Erdemir'in, Kırıkkale'de, 9 Ocak 1966 .ta
rihinde yapılan belediye seçimlerinde va
tandaşları tehdideden Adalet Partili mil
letvekilleri hakkında ne iş'ktm: yapıldığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/234) 421 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgü
zar'm, Orman Genel Müdürlüğünde çalış
makta olan orman müfettişlerinin ve .tef
tiş görevlisi bulunanlarının adedine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/235) 421 

15. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Adana'nm, Bahçe ilçesini 
Ifaruniye bucağıma en kısa mesafeden 
bağlıyacak stabilize bir yol yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğen dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu. (6/237) 421 

16. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Adana'nm, Kadirli ilçesine 
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Sayfa 
bir lise yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/238) 421:422 

17. — Adana Milletvekili Mahmut 
Bozdoğan'ın, Çukur'birlik'in, ortakların
dan, bilâhara ödemek üzere (kestiği yüzde 
yirmi nispetindeki paraların ne zaırnan 
ödeneceğne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/239) 422 

18. — Van Milletvekili M. Salih Yıl
dız'm, Van'da bir otomatik telefon sant
rali Ikurulması için her hangi ıbir hazırlık 
yapılıp yapılmadığına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/240) 422 

19. — Van Milletvekili M. Salih Yıl
dız'm, Van'da .bir Adalet Sarayı inşası 
için her !ha,ngi bir hazırlığın yapılmış 
olup olmadığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu. (6/241) 422 

20. — Van Milletvekili M, Salih Yıl
dız'in, Van'ı'n Gürpınar ilçesinde orta
okul ile Hoışap ve Norduz (bucakları köy
lerine ilkokul yapımı hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/242) 422 

21. — Van Milletvekili M. Salih Yıl
dız'm, Van !m Hoş.ap Kalesinin restoras-
yonu ile ibaleye çıkacak vasıtalar için bir 
yol yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/245) 422 

22. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'in, tabiî âfetler, özellikle su 'bas
kınları konusunda, mevcut mevzuata güre, 
'alınması »gerekli tedbirlerin nelerden iba
ret olduğuna dair, Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/247) 422 

23. — Çankırı Milletvekili Mehmet 
Ali Arsan'm, Çankırı'nın Şahanözü ilçesi 
ile Ankara'yı birleştiren Çubuk ilçesi yo
lunun ıslahının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/248) 422 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'-
m, Konya'nın Ilgın ilçesi Dığra'k köyü
nün, 1965 yılında, başlka bironahalle naik-
li kararlaştırıldığı halde, bugüne (kadar, 

Sayfa 
nakle dilmemesi sebebine dair Köy Işieri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/249) 422 

25. — Saikarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in, Sakarya'nın merkez ve diğer 
buoaklarına orta dereceli eğitim imkânları 
gö'türmeik için ortaokul ya da sanat okulu 
gibi her 'hangi bir eğitim kurumu açılma
sının düşünülüp düşünülmıediğine dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/251) 422 

26. — Mardin Milletvekili İbrahim 
A'ksoy'un, Mardin ili merkez ve ilçelerin
de mütehassıs hekim, helkim, (hemşire ve 
sağlık memuru kadro adedine ve bunların 
ne kadarının münhal bulunduğuma dair 
Süğlık ve Sosyal Yardıım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/252) 422 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'in, Sakarya'nın Sapanca ve Geyve 
ilçelerindeki Akşam Kız Sanat okullarıma 
yeni bir bina yapılması için şimdiye (ka
dar ne 'gibi çalumalar yapi'Imış okluğuıiıSJ 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/253) 423 

28. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'-
in, 10 Ekim 1965 tarihinden hu yana 'kaç 
vali, kaymakam ve idare memuru ile kaç 
savcı ve muavininin ıgörcvinden 'alınmış 
veya nakledilmiş olduğuna dair, içişleri 
ve Adalet Bakanlarından* sözlü sorusu. 
(6/254) 423 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı 
bir İcarıma, ya da kız il'köğretmen. cikulu . 
açılmasının, hangi yıl sağlanabileceğine 
dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/255) 423 

30. _ Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üze
rinden yurdumuza bağlıyan Dereiköy 
Kırklareli, Pmarhisar, Vize ve Saray'dan 
istanbul'a ulaşan .turistik yolun 'biran ön
ce yapılması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair, Turizm ve Tanıtma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/256) 423 

31. — İstanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'm, 17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı 
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Sayfa 
Kanunun 'tatbikatında aksaklıklar yapıl-* 
mış olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/257) 423 

32. — Sinop Milletvekili Hilmi tş/gü-
zar'm, Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarı-
hacılı - Levent arasmdalki yolunun yapı
lıp yapılmadığına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu. (6/258) 423 

33. — Teikirdağ Milletvekili Kemal 
Ndbioğlu'ıran, yurdumuzda, ıbugüne ka
dar, tesbit edilmiş olan asgari ücretlerini 
yeterli bulunup Ibulunmadığma dair, Ça
lımıma Balkanından sözlü sorusu. (6/259) 423 

34. — Çorum Milletvekili Hasan Lâ
tif Sarıyüce'nin, Millî Eğitim topluluğu 
içinden kaç öğretmenin, 10 Ekim 1965 
Milletvekili seçiminde, adaylıklarını koy
duklarına dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/260) 423 

35. — Urfa Milletvekili Böhicc Hatko 
(Boran) m, kısa bir zaman önee Samsun'
un kuzeyinde düşen veya düşürülen 
Amerikan uçağının, Türkiye'de, hangi 
hava alanından kalkmış olduğuna dair, 
Başmaikamdan sözlü sorusu. (6/261) 423 

36. — Manisa Milletvekili Sami Bini-
cioğlu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 
35 000 ton fındığın çürümeye terk cdikl-
ği hakkındaki neşriyata ve fındık ihraca;) 
politikasına dair, Ticaret Bakamından 
sözlü sorusu. (6/262) 423:424 

37. — îarnir Milletvekili Mustafa 
Uyar'im, gerekli yatırımları gerçekleş
tirmiş bulunan T. C. Ziraat Bankası ve 
İller Bankası Genel Müdürlerinin değiş
tirilmesi sebebine dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/263) 424 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı'nda Zirai Donatım 
Kurumu sahalarında, yapılması düşünü
len pulluk u-cu fabrikasının inşası konu
sunda ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/264) 424 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı kapalı spor salonu 
yapımının ne zaman 'bitirilip işletmeye açı- -
lacağma dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/265) 424 

26 . 4 . 1967 O : 1 

Sayfa 
40. •— Sakarya Milletvekili Hayrettin 

Uysal'm, Sapanca - Arif iye sahil yolu
nun yapılması konusunda şimdiye kadar 
ne gibi çalışmalar yapılmış olduğuna dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/266) 424 

41. — Saıkarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Adapazarı Kâğıt lOabrikasMin 
ihalesinin mo zaman yapılacağına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/207) 424 

42. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sapanca'da Vakıflar Genci Mü
dürlüğünce yaptırılan turistik otelin, 4 
yıldan beri, işletmeye açılmaması yehdbi-
ne dair sorusu ve Devlet Bakamı Hüsa
mettin Atabeyli'ndn sözlü cevabı (6/268) 424:425 

43. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Bedri Baykam'ın, 1963 yılından 
(beri, Avrupa ve Ameriika'da açılan sergile
rime ilgi göstermesi için Bakanlığa, iıcr 
hangi bir 'baskı yapılıp yapılmadığına dair 
Turizm ve Tanıtıma Bakanından sözlü so
rusu (6/269) 425 

44. — Samsun Milletvelkili Yarar 
Akal'm, Samsun - Gaman - Asarcık - Ka
vak yolumun, (kış ve yaz, istifade cdl'lcbilc-
•ecık hale getirilmesinin ne zaman mümkün 
olacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/270) 425 

45. — Samsun Milletvekili Yaşar 
Akal'm, Samsun'da bir adliye sarayı ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Adalet Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/271) 425 

46. — Samsun Milletvekili Yağar 
Akal'm, Samsun'da, şehirlerarası vası
talar için, yapılmaya başlamam yolun İs
tasyon - Garajlar (kısmının neden ikmal 
edilmemiş 'olduğuna dair Bayındırlık Ba
kamından sözlü sorusu (6/272) 426 

47. —• Çorum Milletvekili Hasan "Lttdi 
Sarıyüce'nin, Suriye'nin, Türkiye'dem 
hayvan ithalâtını durdurmasının, hayvam 
kaeakçılığ ile ilgisi olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorunu (6/273) 426 

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, merkez Ve taşra teşkilâtında, 
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Sayfa 
(kimlerin nakledilmiş, görevden alınmış 
ve kimlerin yeniden göreve .atanmış olidu-
ğuna dair Millî Eğitim Balkanından sözlü 
sorusu (6/274) 

49. — Çankırı Milletvdkili Dursun Ak-
çaoğlu'nun, (koleranın, yurdumuza gir-
ımcsini önleyici ve koruyucu ne çeşit »ted
birlerin alındığına ve hastalığı tedavi edi
ci tedbirlerin neler olduğuna dair Sağ-

426 

Sayfa 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/275) 426' 

50. — Traibzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Traibzon Hava Alanında, plâ
nın öngördüğü, güvenlik donatımının ne 
zaman tamamlanacağına ve Tahran -
Trabzon - Ankara - İstanbul hava sefer
lerinin ihdası çalışmalarının ne safhada 
olduğuna dair Başbakan ve Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/276) 426 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gümüşane Milletvekili Sabri Özcan San'm, 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısiyie 
kimsesiz çocuklara yetiştirme yurtları açılması
na ve çocuk cğjüm ve balkımı dâvasının tezel-
den çözümlenmesi için tedbirler alınmasına 
dair demecine Devlet Bakanı Sadık Tekin 
Müftüoğlu cevap verdi. 

Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu, son 
günlerdeki soğuk dalgasının Eskişehir'de rmey-
va ağaçlarını ve şeker pancarı tarlalarının yüz
de otuzunu harabettiğine, bu konularda tedbir
ler alınması gerektiğine ve 

Murs Milletvekili Kemal Aytaç da, Muş'ta 
görülen toprak kayması olaylarının vataaıdaş-
ları can ve ,mal kaybına uğrattığına, bu ko
nuda •gerekli tedbirlerin alınmasına dair gün
dem. dışı demeçte bulundular. 

27 . 4 . 19G7 Perşembe günü yapılacak Bir
leşimin ilk saatinde 210, 159, 149, 148, 150 151, 
152, 153, 20, 21 ve 19 S. Sayılı 'basmay azılarla 
ilgili tasarı ve raporların, gündemin başına alın
mak suretiyle, 'görüşüleceği bildirildi. 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine G842 sayılı Kanunla eklenen (g) 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasa

rısı öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
olundu. 

6234 sayılı Köy Enstitüleri ile İlköğretmen 
okullarının 'birleştirüme'Sİ hakkındaki Kanunun 
. 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının tümü üzerinde bir süre görüşüldü. 
1 saatlik süre dolduğu için tasarının görüşül
mesine Perşembe günü devam olunacağı bil
dirildi. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu ta
sarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitirildi. 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi kalbul oluna
rak maddeleri üzerindeki görüşmelere bir süre 
devam olundu. 

26 . 4 . 1967 Çarşamba günü saat 15,00 tc 
yapılacak Birleşik toplantıdan sonra toplanıl
mak üzere Birleşime saat 19,00 da son verildi. 

Başkan 
Baışkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Sivas 

Kâzım Kangal 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

- m -
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2. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — Erzurum Milletvekili 1. Hakkı Yıldırım 

ve Ahmet Mustafaoğiu'nun, Ticari işletme reh-
ni kanunu teklifi. (2/490) (Ticaret ve Adalet 
komisyonlarına) I 

2 — Ankara Milletvekili Kâzım Co§;kun'un, 
Ankara Turgutreis Mahallesi Uzunyol 64 nu
marada oturan Mustafaoğlu 1309 doğumlu 
E'nıin özden''e vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifi. (2/491) 
(Maliye ve Plân Komisyonuna) 

3. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 I 
arfcadaşmın, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunun 15 nci .maddesinin (ç) 'bendinin de
ğiştirilmesi ve 'bu (kanuna 'geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/492) (Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve 

kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve 'bir ge
çici madde eklenmesine ve Ibu kanuna 'bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporu. (1/311) (Gündeme) (S. Sayısı : 242) i 
[Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1967J 

5. — Cıumıhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 70! (3 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştiril- I 

KÂĞITLAR 

meşine dair kanun Iteklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporu. (2/145) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 244) [Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demir dağ ve 154 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanuna tik 2 .8.1960 gün ve 42 sayılı Kanuna, 
16 . 7 .1965 gün ve 696 sayılı Kanunla eklenen 
'geçici maddeye bir fıkra 'eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporu. (2/215) (Gündeme) (S. Sayısı : 245) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

7. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 'kanun tasa-> 
rısı ile Denizli Milletvekili Z. Nihat Özel'in1, An
kara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporu. (1/306, 
2/328) (Gündeme) (S. Sayısı : 246) [Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztüi'kçine'nin Gümrük ve Tekel Bakan
lığı teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı 
Kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4067 
sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 
sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Plân (komisyon
ları raporu. (2/401) (Gündeme) (S. Sayısı : 
243) [Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1967] 

HM-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,15 

BAŞKAN — Bagkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : Ali Rısa Çetiner (Ankara), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Antalya Milletvckiü İhsan .Ataöv'ün, 
Doğu Anadolv.'nun sağlık hizmetleri sosyalizas
yon tatbikatına ve genel olarak sağlık problemi
ne el uzatılması ve bu konularda âcil tedbirler 
alınması gerekliğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv... 
Efendim, Sayın İhsan Ataöv. Doğu - Anacb-

lıırmn sağlık •durumu ile ilgili gündem dışı söz 
istemiştir. Kendisine bu konuda söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Doğu - Anadolu'
nun sağlık dumratınu Yüksek huzurlarınıza gc-
riilken bunu Hükümetin ilgili bakanına duyur
makla iktifa etıncık ile vardı. Fakat mesele o 
hale gelmiştir ki, Hükümetin, Sağlık Bakanının 
bu konu üzerine eğilmesi bu meseleyi halletmi-
ycee'ktir. Doğu - Anadolukla sosyalizasyon tat
bikatı .sağlık hizmetlerini tamamiyle felce uğ
ratmıştır. Yüce Meclis bu konunun üzerine eği
lip derhal tedbirini almadığı takdirde ileride 
çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmemiz 
muhtemeldir. Bendeniz son günlerde Diyarba
kır, 'Mardin, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, 
Elazığ ve Malatya'da sağlık konusu ile sağlık 
müesseselerini görmek fırsatını buldum. Sosya
lizasyonun girdiği yerden hekimin süratle kak
makta olduğuna şahidoldum. Bugün Tunceli 
hastanemiz dörtbaşı mamur gayet güzel bir 
'binadadır, içerisinde 2G personel oturmaktadır, 
bir tek hekimi yoktur. Bingöl hastanemizde 
ibir yatakta iki hasta yatmak suretiyle 94 hasta 
vardır, yalnız bir tek hokimi bulunmaktadır. 
Bilhîııssa Muş'un kazaları ile vilâyet merkezinin 
yolu olmadığı için sosyalizasyon icabı her han
gi bir hastanın Ağrı sosyalizasyon mıntakasma 
yatırılması .mümkün olmadığından, 3S0 Km. İlık 

yolu ve üç vilâyet geçerek Muş merkezine gel
mekte; fakat Muş hastanesinde de hekim bu
lunamadığı için (hastalar Elâzığ'a götürülmek 
zorunda kalınmaktadır. Bahsettiğim illerin, il 
hastanelerinde hekim olmadığı gibi ilçe has
tanelerinde zaten kimse bulunmamaktadır. 
Hattâ ,o kadar ki, Hükümet tabibi dahi yoktur. 
Çimdi [hastanelerde 20 - 30 personel Devletin 
oraya ısarfettiği parayı yemekle meşguldür ve 
asla hastalar bu hastanelerden istifade etme
mektedir. Doktoru »bulunan hastanelerle yaptı
ğım temasta hekimlerin bu sosyalizasyon •tat
bikinden katiyen memnun olmadığını gördüm. 
Nitökim, Bingöl Devlet Hastanesinin Başhekim
liğini yapan ve bundan önce Yüce Mecliste mil
letvekili olarak 'çalışmış bulunan değerli bir 
arkadaşımız, (sosyalizasyonun bu ısene Bingöl'
de de tatbik edilmesi üzerine Bakanlığa müra
caat etmiş ve sosyalizasyon mı nt ak asında çalış
mayı kabul etmediği için tâyini derdest bulun
makta ve 94 hasta da orada hekimsiz kalacak 
bir haldedir. 

Bu durum karşıismda, vilâyet verkezlerinde 
ilâcı yak, hastanesinde aspirini bulunmıyan bir 
sistem içerisinde vatandaşın sağlığı nasıl ko
runacaktır? 

Benim kanaatim şudur: Sosyalizasyonun tat
bik edileceği illerde önce yol dâvası halledil
meli ve sağlık müesseseleri motorize vasıtalarla 
teçhiz edilmelidir. Yol dâvası halledilmiycn, il
çeleri ile yaz kış ıher hangi bir şekilde motorlu 
vasıta ile irtibatı bulunmıyan bir vilâyette sos
yalizasyonun tatbikatı o memlekette sağlığın 
vatandaşın ayağına ıgötürülmesi değil, vatan
daşın yanındaki sağlığın uzak yerlere kaçırıl
masından başka birşey ifade etmemektedir. Do
ğu - Anadolu'da devletimiz sağlık müesseseleri 

— 413 — 
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>ln güzel binalar yapmıştır, Aşağı - yukarı 
•' ) Km. İlk mesafe içerisinde üç sağlık ocağına 
,ean id oluyordunuz. Bu sağlık ocaklarında bir 
oka ile '].)ir sağkik memuru vardır. Bu ebeye sos-
y.ı'i aa;yon 1 200 lira ücret yenmektedir. Bu 
e;r.;ıln çabatiğı yerdeki Nahiye Müdürü 400 
lira, kaymakam 700 lira almaktadır. Mesul 'bir 
ikay.nakama 700 lira verdiğimiz (bir memlekette, 
bir mmtakada oradaki öbeye 1 200 lira vermek 
'aare'laylo, yalnız o ebenin .geçimini sağlamakta
yım. O ebenin de hangi sağlığı vatandaşa götür-
dllğİLiıllu b'w türlü şahidi olamadım. Sağlık 
oeaklanna hekim veremiyorsak, sağlık ;Ocakları-
u ı vaaıta ve'.'emiyorsak, sağlık ocaklarının bu
la a Huğa yerlere, hastanelere hastaları götüre
cek yollanınız yoksa, tatibik ettiğimiz soısyali-
:: ;. ;yon meaılakette sağlık yönünden faydalı de
ri!, bilâkis zararlı olmaktadır. Sosyalizasyona 
toAİ olmıyan bir Hükümet tabibi o anıntakada 
raajlırıımiyet zımiiiıı. da 'dâhil olmak üzere 2 000 
ika almakta, sosyalizasyona tabi olan bir he
kim do 2 200 lira almaktadır. Kendisinin bir 
çok hıkları elinden alman bir hekime 2 200 lira 
ve_vl:ğİ!.ii:: zaman 200 liralık, bir fark için o'tur-
ı aa-aarctadır. Bu bakımdan, Muş, 'Bingöl, Siirt 
ve 'lik'meeli'uin ilçelerinde bulunan sağlık 'mer-
i:e::l erini hekime kavuşturamazsak, sağlık ocak-
!ao:n yakrz bir sağlık memuru ve bir ebenin 
i-laeckîio tevdi edersek vatandaş da 'kendi ka-
(la/hıa bırakırsak, biz o mmtakaya nasıl, hangi 
:;.!:yalka!:;yonla sağlık hizmeti götürmüş olaca-

i üee Meell-iin bu kanunun tatbikatından ar-
r;v'. c ailen randımanın yerine gelmediğini 'görüp 
derhal tedbir alınması gerekmektedir. Hüküme
tin değerli ve enerjik Sağlık Bakanını ilk fır-
•alkı bu bölgenin sağlık müesseselerini tetkik 
e'anr-'ye davet e d'yorum. Kendileri Doğu - Ana-
(• ılu'mııı sosyalizasyon talibilkatı yapılan mmta-
laılarma süratle gitmeli ve buralarda âcil Ited-
Ll.ler almak için Yüce Meclisin huzuruna Hü-
'.aaoet dealıal gelmelidir, aksi 'takdirde Doğu -
Anadolu sağlık baklanından çok perişandır. Do-
•;iı - AnadıoliVnun sağlık konusuna Yüce Meclis 
rl atmadığı takdirde ileride -'büyük ihtilâtlar, 
aayllk hastalıklar, büyük salgınlar doğabilir. 
'ötekim mevcut müesseselerin içerisinde tüber-
:"decluların ve diğer bütün, sari hastalıklıların 
iynı koğıijta yatırılmak zorunda kalınmakta 

olduğuna bizzat §ahiıdoldum. Hastahar^ler bir 
hasıtahane değil âdeta bir kışla vaziyet indedir; 
badana yapılması için dahi istendiği zaman pa
ra gönderilmemiştir. İstenilen 'ambulanslar için 
936 model ambulanslar Doğu - Anadolu hasta-
hanelerine sevk edilmekte, yeni ıgele.n, gayet 
yeni model amıbulânslar ise büyük şehirlerde 
alıkonulmaktadır. Sağlık Bakanlığının ilgili 
daireleri bu meselenin üzerine eğilmeli ve Do
ğu - Anadolu'yu motorlu vasıta bakımından teş-
hiz etmeli, önceliği oraya vermelidir. İyi ara
baları, U'za'k mesafelere, kötü yollara taham
mülü! arabaları Doğu - Anadolu'ya sevk etme
li, şehir merkezlerinde lüks araıbalarla sağlık 
hizmeti götürmeye bir son vermelidir. Doğu -
Anadolu'nun hu ıstıraplı 'durumuna Yüce Mec
lisin el koyması ve Hükümetin süratle -bu mese
leyi ele akmasının zaruri olduğu kanaatiyle Yü-1 

cc Meclisi saygiyle selâmlaıım. 

2. — Erzurum Milletvekili Gıyascttin Kara
camın, Erzurum ilinde vukubulan deprem dola-
yisiyle iç iskâna tabi tutulan köylü ve çiftçi va
tandaşların güç durumda olduklarına, bunlara 
kredi açılması ve diğer yardımların yapılması 
icabettiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Gıyascttin Karaca, Er
zurum'da deprem dolayısiylc iç iskâna tabi tu
tulan çiftçi vatandaşların müşkül durumlarını 
belirtaıeik üzere gündem dışı söz istemiştir. Bu
yurun Sayın Karaca. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Yüce He
yetinizin malûmu olduğu üzere, 19 . 8 . .1900 yı
lında Erzurum'un Hınıs, Tekman, Çat ve Kara
yazı ilçeleri ile, Muş ve Bingöl merkezi ve kaza
larında vukua gelen deprem sonucunda tahmi
nen 20 bin aile ve bunların barındığı evlerle bir
likte yüzbin vatandaş perişan ve mağdur bir du
ruma düşmüşlerdir.- Bu konu ile ilgili talebimiz, 
Meclis Araştırma Kcaıisyonuna ve oradan da 
Yüce Meclise sevk edildiği için bu İcrama temas 
etmiyeceğim. Bendeniz, son derece zaruri ve ha
yati ehemmiyet taşıyan bir noktayı Yüksek Hu
zurlarınıza ve Hükümetin de ıttılaına arz etmek 
için çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Yüce Heyetinizin ma
lûmu olduğu üzere, felâketin ağırlığı gerek in
san ve gerekse hayvanların barınak yerleri kal-
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madiği için, Hükümet de almış olduğu tedbir 
üzerine felâketzede vatandaşların Et ve Balık 
Kurumu aracılığı ile hayvanlarının satışını te
min etti ve bu felâketzedeler, hayvanlarının, ko
şum hayvanları da dâhil olmak üzere, heyeti 
umumiyesini sattılar. Şimdi', kış mevsimi geçti, 
bahar ve yaz mevsimine geldik; ziraat mevsimi
dir, iç iskâna tâbi olan vatandaşlar ve yerindeki 
barakada kalmak zorunda bulunan kişiler tarla
larını ekmek, çift ve çubuğa çıkmak zaruretinde-
dirlcr. Bu felâketzedelerin % 95 inde koşum 
hayvanı yoktur, satmışlardır; ellerinde de bunu 
alabilecek maddi bir imkân mevcudolmadığı için 
bu ziraatin yapılabilmesi, tarlaların sürülebikne-
si için Hükümetin aracılığı ile bu vatandaşların 
(koşum hayvanlarını ve ziraat âletlerini alabilme
leri için kendilerine mutlak surette kredi açılma
sını istirham etmekteyiz. 

'Saniyen, iç iskâna tabi bulunan vatandaşlar
dan bugün bir heyet yanımıza gelmiştir. Bakan
lıkla da yapmış olduğum temas neticesinde bize 
edilen beyanlar yekdiğerini tevsik etmiştir : 
iç iskâna tabi olan vatandaşları Hükümetin an
cak 10 Haziran tarihinden sonra memleketlerine 
göndermek üzere kararlı olduğunu kendilerine 
bildirmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; iç iskâna tâbi olan 
bu vatandagların yüzde yüzü, tamamı zürradır 
ve bunlar tarlalarını ekeceklerdir, çiftini, çubu
ğunu işleteceklerdir. 10 Hazirandan sonra mem
leketlerine gönderilecek bu vatandaşlar, hangi 
tarlalarını, hangi çayırlarını, hangi ziraatlarını 
nasıl ve ne şekilde yapacaklardır? Bunlar sızlan
maktadır. Hükümet gönderebilecek bir durumda 
ise ziraat mevsimi geçmeden, henüz tohumlama 
başlamadan, tarlalar sürülmeden bu vatandaşla
rın yerlerine gönderilmesi icabeder. Saniyen, bu 
vatandaşların da koşum hayvanlarını, zirai meş
galelerini yapabilmeleri için lâzımgelen âlet, ede
vatı temin için zirai krediler yoliyle kendilerine 
imkân tanıması lâzımdır. 

Son olarak iç iskâna tabi bulunan vatandaş
lar, yarın memlektlerine gittikleri takdirde ba
rınacak yerleri de yoktur, diğerlerine baraka 
yapılmıştır, bunlar açıkta kalacaklardır, işsiz, 
güçsüz kalan vatandaşların bir kısmı iç iskâna 
tâbi tutulduğu yerlerde Hükümetin verebileceği 
baraka bedeli karşılığında iskân edilmek ister
ler. Hükümetin bu konuyu da nazarı itibara al

mak suretiyle ve 100 000 vatandaşın da üretici 
olduğu nazarı itibara alınarak, millî ekonomimiz 
üzerinde bir nevi birlik hareketi doğurabilecek 
'bu kişilerin üretici durumunu nazarı itibara ala
rak Hükümetin lâzımgelen tedbiri almasını Yüce 
Meclisten ve Hükümetten istirham eder, Yüce 
Heyetinize saygılarımı sunarım. 

3. — Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğanhn, 
mühendislik meslekinin Türkiye'nin kalkınmasın
da rolü ve tatbikattaki aksaklıkların giderilmesi 
için tedbir alınması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan; mü-
'hendisliğin Türkiye'nin kalkınmasındaki rolü ve 
tatbikatta görülen aksaklıklar üzerinde gün
dem dışı söz istemişsiniz. Buyurun. Lütfen kı
sa olsun »Sayın Akdoğan, yazınız çok uzun gö
rünüyor. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Yok 
efendim, kısa olacak. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; çağımızda 
bütün üretim faaliyetleri yapısı 'karışık birta
kım endüstriyel kompleksler vasrtasiyle ger
çekleştirilmektedir. Bunları meydana getiren 
üniversitelerin imar ve 'inşası işi biribirin-
den ayrı ve i'htısaslaşmıış endüstri sektörlerinin 
meşguliyet sahalarına girer. İşte sanayiin çe
şitli ihtisas dalları arasında yapıcı ve düzenle
yici bağlantıyı meydana getiren aktif faktör 
mülhendisılik hizmeti olarak tamamlanan katkı
dan başkası değildir. Tabiat kaynaklarının teç
hiz edilerek, beşerî •iıhıt'iyaçların omrine koşul
ması, üretim sistemlerinin ahenk ve verimlilik 
içinde fonksiyonlarını yerine getirmesi ve bü
tün bu işlerin ehemmiyetle idamesi yine mü
hendislik hizımetleri arasında sayılmaktadır. 
Kısaca izahına çalışılan İra valsıflariyle 'mühen
dislik hizmetleri modern ekonominin strük-
türel gelişmesinde ve ona ıgereken dinamizmin 
sağlanmasında vazgeçilmesi mümkün olmıyan 
temel unsurlarından biridir. (Binaenaleyh mü
hendislik hizmetlerinin .gelişmemiş olduğu bir 
ülkede ekonominin bağımsızlığımdan ve endüst
rinin ulusal karakterinden bahsetmek güçtür. 
Mühendislik (hizmetleri tefekkt'ır yarışında mil
letlere mânevi 'eüc, .gurur ve üstünlük duygu
su sağlıyan bir kuvvet kaynağıdır. 

Sayın arkadaşlar; mühendisliğin bu ana-
veçhesini belirttikten sonra hepinizin malûmla-
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rmız olduğu veçhile 'bugün teknik bakanlık
ları ilgilendiren iDovlct sektörlerinde çalışan 
aılkadaşlar, çeşitli statüler altında incelenerek, 
10195 'sayılı Kararnameye göre yevmiye bare
mine tabi tutulmuşlardır. iBu arkadaşlar, 'her 
müessesede, 'her bakanlıkta ayrı ayrı yevmiye
ler almaktadırlar ve ayrı ayrı haklar tanın-; 
mıaktadır. Bir D evlat sektörünün içinde Köy 
İşleri 'Bakanlığında bir mühendis arkadaş ilk 
mezun olduğu ızaman 45 lira, yüksek mühendis 
bir arkadaş ise '60 lira yevmiye aldığı halde, 
bir İller Bankasında, bir Bayındırlık Bakanlı
ğında, bir Karayollarında, Sanayi Bakanlığın
da mühendislere verilen 'ücretler •maalesef fark-' 
lıdır. Bunun yanında, sosyal hizmetlerde du
rum o ihale gelmiştir ki, teiknik elemanlara tat
bik edilmiş olan 10195 sayılı Kaı-arname kar
şısında .maalesef mühendis arkadaşların' emir
lerinde 'çalıştırdıkları tekniker 1er ve teknisyen 
ai'k'ada'şkır daibi buc-ün 15 - 20 Boncl'k 'mühendis 
arkadaşlardan fazla para almaktadırlar. 

Sözlerimin Ibaşında arz 'etmiştim, eğer sa
nayi yönünden yatırımların gerçekleştirilme
sini arzu ediyorsak, 10195 sayılı Kararnamenin 
sayın Hükümet tarafından ıbiran- evvel üzerin
de durularak, bu mühendis arkadaşların du
rumlarının düşünülmesi gerekir. Aıksi takdir
de, bugün Köy İşleri Bakanlığında, koskoca 
Tüıiklye'nin 40 000 köyünde, susuz (köyünde su 
işlerini haledccck proje kısmında ancak üç 
tane mühendis çalışmaktadır. (Bu arkadaşlar, 
bir ay, iki ay sonra da tamamen vazifelerin
den maalesef uzaiklaşmak 'zorunda kalacaklar
dır. Bu arkadaşlar eğer burada çalışıyorlarsa 
memlaketlerine bağlı, bir hizmeti yadetme'k 
maksadiylc çalışmaktadırlar. Sanayi Bakanlığı 
da aynı şekildedir. 

Bir de memleketin içinde bir proje mefhu
munu benims ek derecede 'mühendislere 
böyle .bir görev ver ütmediği, böyle ibir kurum 
kurulmadığı takdirde maalesef birçok proje
leri yabancı memleketlere yaptırmak zorunda 
'kalacağız. İşte Karadeniz Bakır cevherleri, 
G milyon dolar karşılığında yabancı mühen
dislere verilmek zorunda kalınmıştır. İşte bir-
'çok cldktnlt s'anıtralj'cri. Buna benzer 'bütün 
teknik -mevzular mühendislere kıymet verilıme-
mesi yüzünden maalesef 'birçokları son za
manlarda yabancı firmalara /gitmek zorunda 

kalan veya mühendissizlilk yüzünden bugün Tür
kiye'nin iktisadiyatında mühim rol oynıyacak 
sanayi kolları maalesef perişan durumdadır. 
Sayın Hükümetten ricamız; bil nassa •bu teknik 
elemanların, mühendis arkadaşların gerek pro
jelendirmede, »gere'k (gördükleri hizmetin karşı
lığında ıkendilerine tanınacak bir baremin ge
tir ilmesinde, özellikle süratle faaliyete geçme
si gerekir. Bu bakımdan, sözlerimi burada bi
tirirken sayın Hükümetten tekrar rica ediyo
rum, bu 'mühendis arkadaşları mağdur duru
ma düşürtmesinler. Saygılarımla. 

4. — 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı 
dolayısiyle Genelkurmay Başkam Orgeneral Ce
mal Tural ile Millet Meclisi Başkanı Fcrrulı 
Bozbeyli arasındaki tebrik ve teşekkür telgraf
ları. 

BAŞKAN — Efendim, (gündeme 'geçmeden 
önce Başkanlığın ela bâzı sunuşları olacaktır. 
Evvelâ.'23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramının 
47 nci yıldönümü dolayısiyle Gc.nolikunmjay Baş
kanı Orgeneral Cemal Tural ile Millet Meclisi 
Başkanı Sayın Ferruh Bo'zbeyli arasında teati 
edilen tebrik ve teşeikikür mesajlarını okutu
yorum. 

Sayın Fcrruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Ankara 

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramının 
47 nci yıldönümü vesilesiyle Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin tebrik ve en iyi dileklerini şahsınız
da Millet Meclisinin sayın üyelerine sunmakla 
bahtiyarım. 

Saygılarımla. Cemal Tural 
Orgeneral 

Genelkurmay Başkanı 

Sayın Orgeneral 
Caınal Tural 

'Genelkurmay Başkanı 

Ankara 

Zatıâlinizin ve-şahsınızda T ürik Silâhlı Kuv
vetlerinin '23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayra
mını şahsım ve Millet Meclisi üyeleri «adına en 
iyi dileklerimle kutlar, teşekkürlerimi ve say
gılarımı sunarım. 

Fcrruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Başbakan 
Süleyman D emir el'e Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin uygun görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/628) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in, Batı Al
manya eski Başbakanlarından Konrod Adena-
uer'in cenaze törenine katılmak üzere Bonn'a 
yapacağı ziyaretten 'dönüğüne kadar Başbakan
lığa Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik 
etmesinin, Başbakanın (teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz 'ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e Maliye Ba
kanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/627) 

BAŞKAN — Tezkereyi olkutuyoraıın. 
ıMillet Meclisi Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in, Batı Al
manya eski Başbakanlarından Konrad Adena-
uer'in cenaze törenine katılmak üzere Bonn'a 
yapacağı ziyarette refakatinde bulunacak olan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Oağlayangil'in 
dönüşüne kadar kendisine Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan'ın vekillik etmesinin, Başlbakanın 
teklifi nizerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet iSunay 
'Cumhurhaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Çanakkale Milletvekili Muammer Bay
kan'ın Birleşmiş Milletler Teşkilâtının Beşinci 

Özel Kurul toplantısına katılacak heyete katıl
masının uygun görüldüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/629) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtının 21 Nisan 
1967 tarihinde başlamış 'bulunan Beşinci Özel 
Genel Kurul toplantısına katılacak heyete 
•Çanakkale Milletvekili Muammer Baykan'ın 
da iştiraki uygun görülmüştür. 

Anayasanın 78 nci maddesi uyarınca Yüce • 
Meclisten 'gerekli kararın alınmasına delâlet 
buyurulmasını rica ederim. 

Hasan Dinçer 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — Anayasanın 78 nci maddesi 
gereğince keyfiyeti oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul efcmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Arnavutluk Parlâmentosundan yapı
lan davet üzerine T. B. M. M. inden bir Par
lâmento kurulunun Arnavutlumu ziyaretinin 
uygun bulunduğuna dair Müşterek Başkanlık 
Divanı kararı. 

BAŞKAN — 'Muhterem arkadaşlar; T. B. M. 
Meclisinden Ibir Parlâmento heyetinin Arna
vutluk Parlâmentosundan resmî bir davet vu-
kuıbulduğu takdirde bu davete icabetin uygun 
mütalâa edileceği hususundaki Müşterek Baş
kanlık Divanının mütalâasını ihtiva eden 
215 Kasım 19*66 tarihli ve 42 numaralı kararın 
(C) fıkrası .gereğince, sözü edilen resmî davet 
vukubulduğundan Müşterek Başkanlık Divanı
nın mütalâasını tasvibinize sunuyorum. Bir 
Türk Parlâmento heyetinin Arnavutluk Par
lâmentosunun davetlisi olarak 'gitmesini uy
gun bulanlar lütfen işaret buyursun... Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Ka'buıl odilmiş-
tir. 

Gündeme (geçiyoruz. 
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4. —. SORULAR VE CEVAPLAR 
a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kar» ^ületdekili Âdil KurteVin, ;£? 
sayılı Kanunla ı-zur/>,'îrvn 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) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kuı-ıtel... Burada. 
Sayın Tarım Balkanı... Ydk. 'Balkan (bulunmadı
ğı ö'ihöiJİe sorunun cevaplandırılması gelecek 
B Meşime bırakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Turgut Altunkaya... Bu
rada. Sayın Tarım Bakanı bulunımadığı cihet
le sorunun cevaplan'dırılması gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, Ada-
ncfda bütün fakülteleriyle bir üniversite açıl
malının düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü -sorusu (6/190) 

BAŞKAN — Soru saflığı- Sayın Ali' Karcı 
hrnlidir. Bu itibarla bir defaya mahsus olmak 
üz-ere corumunun gürü'^ım'csi ei'tdonırtişitir.' 

4. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
A.kay\n, 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) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nihat Akay?.. 
Burada. Sayııi Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. 
Burada... Soruyu 'okutuyorum efendim, 

•Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
A. Nihat Akay 

I - Beş Yıllık Kalkınma Plânında kurulma
sı derpiş 'edilen radyo istasyon1 arından Erzu
rum VP Diyarbakır verici tesislerine bugüne 
kadar ne miktarda yatınım yapılmıştır. 

II - Türk Kültür Birliğinin sağlanmasında 
radyonun önemi belli olduğuna göre, bilhassa 
Güney - -Doğu 've Doğu - Anadolu bölgeleri
mizde hissedilen yabancı 'kültür /tesislerinin ber
taraf edilelbi'lmesiındo yardımcı olacak bu Ic'i verici 
istasyona 'öncelik tanınması hususunda Bakan
lığınız ne düşünmektedir? 

III - 'Bu iki istasyonun verici gücünün tes-
biıtinde esir Asya milletlerinin yaşadıkları 
Coğrafya göz önünde bulundurulacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Turizm ve 
Tanıtma Bakanı. 

TURİZM VE TANITMA BAKANİ NİIIAD 
KÜRŞAD (İzmir) — Muhterem Başkan, muhte
rem milletvekilleri; Çanakkale Milletvekili Sayın 
Nihat Akay in, 5, Yıllık Kalkınma Plânında ku
rulması derpiş edilen radyo istasyonlarından Er
zurum ve Diyaı'bakır verici tesislerine bugüne 
kadar ne miktar yatırım' yapıldığına dair sözlü 
sorusuna cevaplarımı arz ediyorum. 

Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında adı geçen 
radyo istasyonlarından 100 Kw. gücündeki Er
zurum Radyosuna proje tutarı toplam olarak 
17 300 000 Tl. tahsis edilmiştir. Bu tahsisatın 
2 260 000 Tl. sı 1963 yılma kadar sarf edilmiş, 
4 089 000 Tl. sı 1963 yılı içinde, 1 058 000 Tl. sı 
1964 yılında, 4 254 000 Tl. sı 1965 yılında ve 
3 843 000 Tl. sı da 1966 yılında olmak üzere Er
zurum Radyosu İstasyonuna 17 300 000 Tl. lık 
tahsisatın 15 495 000 Tl. sı sarf edilmiş bulun
maktadır. 

Erzurum Radyosunun anten ve verici mon
tajı tamamlanmış olup, deneme yayınlarına baş
lamıştır. Stüdyo binası ve teçhizatı tamamlan
mış olan Erzurum Radyo İstasyonunun halen de
vam etmekte olan küçük inşaat işleri de bitmek 
üzeredir. İstasyon Mayıs ayı ortalarında resmen 
yayın hizmetine girmiş olacaktır. 

Diyarbakır Radyosuna ise, 22 000 000 Tl. lık 
tahsisat ayrılmış ve bunun 6 556 000 Tl. sı 1966 
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yılı sonuna kadar sarf edilmiştir. Bu sarfiyat 1963 
yılında 300 000 Tl. sına, 1964 yılında 161 000 
Tl. sına, 1965 yılında 2 936 000 Tl. sına baliğ 
olmuştur. Ve 1966 yılında da 3 159 000 Tl. sı 
sarf edilmiştir. 

Teçhizat Japonya'dan sevk edilen ve inşaat 
işleri Ağustos ayı içinde bitecek olan Diyarbakır 
Radyo İstasyonu 300 K\v. gücündedir. Japon
ya'dan sevk edilen teçhizat 24 Nisanda yurda 
gelmiş olması gerekirdi, bugünlerde 'beklenmek
tedir. İstasyon içhı gerekli enerji tiler Bankası 
tarafından Ekim ayı içinde temin edilecek, Kara
bük Demir - Çelik Fabrikası tarafından imal 
edilmekte olan anten direği ise Kasım ayı sonun
da tamamlanabilecektir. Diyarbakır Radyosu 
1967 yılı sonunda veya 1968 yılı başında yayın 
hizmetine fiilen girmiş olacaktır. Radyonun 
300 Kw. gücünde oluşu dikkate alınırsa komşu 
memleketlerden dinlenebileceği anlaşılır. Komşu 
ülkelerde dinlenmesi mümkün olarak her iki rad
yo istasyonundan Erzurum Radyosu deneme ya
yınlarına ba.3la.m1?., Diyarbakır Radyosu ise ta
mamlanma şerhasında bulunduğu için her hangi 
bir öncelik bahis mevzuu değildir. 

Saygılarında arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ahmet Nihat 
Akay. 

AHMET NİHAT AKAY (Çanakkale) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Bakana lütfedip verdikleri cevaplardan dola
yı teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu suali vermemde asıl maksat, bilhassa Tür
kiye'mizde gün geçtikçe artan kültür buhranını 
önlemekte radyonun önemini ortaya koymak ve 
bilhassa yurdumuzun Güney - Doğu ve Doğu -
Anadolu bölgelerinde her gün biraz daha artan 
yabancı kültür tesirleri karşısında Türk radyosu
nun, Türk sesi ile mukabil tedbirli bir plânın için
de harekete geçmek ve yabancı kültür tesirlerini 
bertaraf etmekte radyonun önemini ortaya koy
maktı. 

Gerçekten, Türkiycmiz Tanzimattan bu yana 
bir medeniyet değiştirme hareketi içinde bulun
duğu için az veya çok bir kültür buhranı içine 
de sürüklenmiş bulunmaktadır. Bu buhranda Gü
ney - Doğu Anadolu'muzla Doğu - Anadolumu-
zun daha hissedilir bir bölge olarak karşımıza 
çıkmasının sebebi, bilhassa yabancı memleketler

den bu bölgelerimize karşı girişilen radyo propa
gandasının en fazla tesirini bu bölgelerde hisset
tirmiş olmasıdır. Maalesef, Türkiye bugüne ka
dar kurduğu bir, iki büyük verici tesis ile mem
leketin her tarafına radyo ile kendi sesini cıuyu-
rucu :bir güc olarak ortaya çıkamamıştır. Anka
ra Radyosu bir memleket radyosu olmasına rağ
men, bir bölge radyosu karek terinde kal
mış. İstanbul Radyosu da yine bir il 
radyosu karakterinin dışına çıkamamıştır. 
Bundan bir sene evvel Rusya'ya giden bir 
profesörümüz döndüğü zaman müşahadesini 
şu bir cümle içinde toplamıştır: «Rusya'da yaşı-
yan 60 - 70 milyon Türk bizden sadece Türk'ün 
sesini duymak istiyor.» Ve «Rusya'da en fazla en
dişe edilen, kendi hudutları içinde yaşıyan bu 
büyük Türk nüfusu oluyorp demişlerdi. 

Bir Türk kültür birliğinin kuruluşunda ve bil
hassa millî hudutlarımızın dışında yaşıyan mil
yonlarca Türk'ün bu birlik içinde Türklüklerini 
muhafaza eder. bir hayat idame ettirmelerinde 
radyonun önemi büyüktür. Maalesef no bizim 
sesimiz oraya gitmiş, tamamen aksine Rus rad
yosu, Kahire radyosu ve diğer komşu memleket 
radyoları bu bölge halkını daimî surette bir 
başka yabancı kültürün içine çekmek için 
propogandaya girişmiştir. Bizim bugüne ka
dar maalesef ne millî bir kültür politikamız 
olmuştur, ne de millî bir iskân politikamız 
olmuştur. Batı - Trakya'daki Türle - Yunan 
siyaseti içerisinde eritilirken, Rusya'daki 
Türk - Rus kültür politikasının içinde yok 
edilmeye çalışılırken, Kerkkük Türkü aynı po
litikanın içinde mütalâa edilirken, İran Türkü 
aynı zaviyenin içinde bir erimeye tâbi tutu
lurken, biz, bırakınız dışarıdaki Türkler me
selesini, biz kendi memleketimizin içinde bir 
kültür birliğini bugüne kadar temin edeme
mişiz. O kadar edememişiz ki, yüzde yüz . 
Türk olduğu halde, ben bilirim, Güney -Doğu 
Anadolu'da Türkçeyi unutan milyonlar var
dır ve bugün bunların adını maalesef Türk 
diye ortaya koymuşuz; Türk - Türk, Türk kül
türünden gelmiştir, Müslü'mandırlar; ama maa
lesef bugüne kadar Türk Devletinin millî bir 

. kültür politikası olmadığı için, o Türk va
tandaşları Türkçesini unutmuştur ve bugün 
bizim karşımızda, bizim gerçeklerimizin için
de bir' yabancı unsur gibi görünmeye başla-
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mıştır. Urfa Türk kültür merkezidir tari
himizde, Nâbi'yi yetiştirmiştir. Haran en eski 
rasathaneyi kuran bir kültür merkezidir 
Fakat bugün gidenler bilirler Urfa Türkü 
Arapça konuşmaya başlamıştır. Niye? Çünkü 
dinlenen radyo Kahire Radyosudur, Arap rrxl-
yosudur. Biz bir müze gibi bırakmışız, fa
kat o müze gibi canım memleket paçrala-
nnda, kendi millî. bünyemiz bizim gafletimiz 
yüzünden her gün biraz daha tahribe uğra
mış. Onun için ben Sayın Hükümetten rica 
ediyorum; bir memleketin korunmasında va
zife sadece hudutları bekliyen askerlerle ol
maz. Bir memleketin bütünlüğünde kültür, 
millî kültür, o memleketin ayakta kalması
nın en büyük teminatıdır. Bu teminattan mahrum 
olan milletlerin orduları hudutlarında ine kadar 
kuvvetli bir nöbet içinle bulunurlarsa bulunsun
lar, o milletler bir gün çökerler, giderler, tarih 
sahnesinden silinirler. Çok şükür köklü, tarihin 
kaydedemediği kadar mazide uzun bir hayatı 
olan Türk kültürü öyle ufak darbelerle yı
kılacak bir kültür değildir. Ama bizim gaf
letimiz devam ederse, bugün tıpkı Kıbrıs'ta 
Türkçeyi unutmuş 10 bin Türkün buulnması 

- gibi, yarm Güney - Doğu Anadolu'da, Do
ğa - Anadolu'da her gün biraz daha Türkçe-
sini unutan Türklerle karşı karşıya kalma-
'nuz kaderimiz olacaktır. Uyanmamız için 
birtakım hâdiselerin zuhur etmesini bekle
mek lâzımdır. Kıbrıs, bize henüz Kıibrıs'ı ka
zandırmamış olsa bile, Çanakkale Boğazının 
yanında bir imroz'u kazandırdı. Eğer bir Kıb
rıs dâvası ortaya çıkmasaydı yarın İmroz da 
bir dâva olarak karşımıza çıkacaktı. Kıbrıs 
uyandırdı. Hükümetleri ve Kıbrıs hâdisesi 
karşısında uyanan hükümetler İmroz'a koştu
lar. Onun için temenni ediyorum, bir başka 
hâdise çıkmasın, çıkmadan uyanalım. Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu bölgelerimizde her gün 
'biraz daha hissedilen yabancı kültür tesir
leri karşısında bir millî kültür politikası
nın zaviyesi içine girelim. Ama bu millî kül
tür politikası yalnız bir radyo meselesi de
ğildir. Ve o millî politikanın içinde radyo 
meselesi bugünkü Türk radyosunun anteni »ola
rak kaldığı müddetçe faydadan çok zarar ge
tirir. Yalnız radyo meselesi değildir, bu 
millî iskân politikası, meselesidir, millî maarif 

politikası meselesidir. Bütün bunlar koordinc 
hir çalışma içinde vatanımızda bir plân bir 
politika olarak tatbik edilirse yarm çok 
kötü neticelerle karşılaşma ihtimalinden bu
gün kendimizi kurtarmış oluruz. (Alkışlar) 
Aksi takdirde, bizim önümüzde daha birçok 
meseleler çıkabilir ve onlar karşımıza çık
tıktan sonra onları halletmek bizim için çok 
daha pahalıya mal olur. Hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saynı Adnan Şenyurt, burada. 
Sayın Millî Savunma Baltanı, burada. Soruyu 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun millî Savunma Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını saygılarını]a rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

Erzurum'da bir askerî dikimevi tesisi husu
sunda ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Savunma 
Bakanı. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana) — Muhterem arkadaşla
rım; Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
bulunan üç dikimevi Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin ihtiyacına kâfi gelmektedir. Ve artan 
ihtiyaçlar artırma - eksiltme suretiyle, terzilere, 
mütaahhitlere ihale suretiyle İkmal ettirilmek
tedir. 

Erzurum'da yeniden bir dikimevi tesisinin 
daha pahalı olacağı düşünülmüş ve ihtiyaç 
da hissedilmediği için planlanmamıştır. . 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt, bir mütalâanız 
var mı efendim? 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Yok 
efendim. 
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BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Efendim, soru sahilbi Sayın 
Hilmi İşgüzar arkadaşımız izinlidir. Bu iti
barla bir defaya mahsus olmak üzere sorunun 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

7 — 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 
sözlü sorusu. (6/219) 

BAŞKAN —• Sayın Reşit Ülker, burada, 
Sayın Adalet Bakanı, yok. Bakan bulunma
dığı cihetle sorunun cevapkcndırılnıası ertelen
miştir. 

S. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi özgüç, burada. 
Sayın İmar ve İskân Bakanı, yok. İlgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Erdinç, yok. S'oru sahifoi 
iki birleşim üstüste bulunmadığı, cihetle sorusu 
düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Soru sahibi 
iki 'birleşim üstüste bulunmadığı için sorusu 

düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Soru sahibi 
iki 'birleşim üstüste bulunmadığı için sorusu 

düşmüştür. 

12. —- Van Milletvekili. Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ile 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) 

BAŞKAN — Soru sahibi yok. Soru sahibi 
iki birleşim üstüste bulunmadığı için sorusu 

düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Soru sa'hi'bi Sayın Erdemir izin
lidir. Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defa
ya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

14. — Sinop Mileltvekili Hilmi îlgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğünde çalışmakta olan 
orman müfettişlerinin ve teftiş görevlisi bulu
nanlarının adedine dair Tarım Bakanında 
sözlü sorusu. (6/235) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar .arkadaşı
mız izinlidir. Bu itibarla sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

15. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın, Bahçe, ilçesini Haruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stablize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/237) 

. BAŞKAN — Sayın Bozdoğan.. Buradalar. 
Sayın Bayındırlık Bakanı.. Yok. Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülme i ertelenmiştir.. 

16. — Adana Mileltvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Kadirli ilcesine bir lise ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/238) 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradadır. Millî 
Eğitim Bakanı?. Yok. İlgili Bakan bulunmadığı 
cihetle sözlü sorunun cevaplandırılması ertelen
miştir. 

17. — Adana MileltvekiU Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobırlik'in, ortaklarından, büâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/239) 

BAŞKAN — Sora sahibi buradadır. Sayın 
Ticaret Bakanı yok. Bu itibarla sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yıldız, burada. Sayın 
Ulaştırma Balkanı? Yok. İlgili Bakan bulunma
dığı iç'n sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

• BAŞKAN — Soru sahibi burada. Adalet Ba
kanı? Yok. İlgili Bakan bulunmadığı için soru
nun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sorusu sahibi? Buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?. Yok. Bu itibarla so
runun görüşlümesi ertelenmiştir. 

21. — 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 Bakanındar.ı sözlü sorusu. (6/245) ı 

BAŞKAN — Soru sahibi? Buradalar. Sayın 
Turizm ve Tanıtma Bakanı?. Yok. İlgili Balkan 
bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi erte
lenmiştir. | 

I 22. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, tabiî âfetler, özellikle su baskınları konusun
da, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli ted
birlerin nelerden ibaret okluğuna dair, Başba
kandan sözlü sorusu. (6/247) 

BAŞKAN — Sayın M. Kemal Yılmaz bura
da mı efendim?.. Yok. Soru sahi'bi iki birleşim 
üstüste bulunmadığı cihetle sorusu düşmüştür. 

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

BAŞKAN — Sayın Arsan? Yok. 
Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

için soru düşmüştür. 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 
yılında, başka bir mahalle nalcli kararlaştırıldığı 
halde, bugüne kadar, nakledilmcmcsi sebebine 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/249) 

BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır? Yok. 
Soru sahibi ilci birleşim üstüste bulunmadığı 

için soru düşmüştür. 

25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
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 Eğtim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/251) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal Burada. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Yok. 
İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 

görüşülmesi ertelenmiştir. 

26. — Mardin Milletvekili İbrahim Ay soy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu. (6/252) 

BAŞKAN —• Sayın İbrahim Aksoy? Yok. 
•Soru sahibi iki birleşim üstüste bulunmadığı 

cihetle soru düşmüştür . 

— 422 — 



M. Meclisi B : 92 26". 4 . 1967 O : 1 

27.— Sakarya Milletvekili Hayrettin JJy-
.saV\n, 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 sö&lü sorusu. (6/253) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı yoktur. îlgili Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer? Yok. 

Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun 
görüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere er
telenmiştir. 

29. — Sakarya Mileltvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sakarya'da, ortaokula dayalı bir karma, 
ya da kız ilköğretmen okulu açılmasının hangi 
yıl sağlanabileceğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/255) 

BAŞKAN — soru sahibi burada. Sayın Ba
kan yoktur. Bu itibarla sorunun görüşülmesi 
-ertelenmiştir. . 

30. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy, Kırklareli, Pı-
narhisar,. Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/256) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce?... 
Yok. Soru sahibi bulunmadığından bir defaya 
mahsus olmak üzere sorunun görüşülmesi erte
lenmiştir. 

31. — İstanbul Mileltvekili Nuri Eroğan'ın, 
17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tat
bikatında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/257) . 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan?... Yoktur. 
Boru sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya mah

sus olmak üzere sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

32. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Malatya ili Akçarağ ilçesinin Sarıhacı - Levent' 
arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından salzü sorusu. (6/258) 

BAŞKAN — Efendim, 32 nci maddede ya
zılı soru önergesi Sayın Hilmi İşgüzar (tara
fından verilmiştir. Arkadaşımız izinlidir. Bu iti
barla sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kemal Nebioğlu? Bu
rada. 

Sayın Çalışma Bakanı? Yok. 
îlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun 

görüşülmesi ertelenmiştir. 

34. — Çorum Mileltvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Millî Eiğtim topluluğu içinden kaç 
öğretmenim,, 10 Ekim 1965 Milletvekili seçimin
de, adaylıklarını koyduklarına dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/260) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce? 
Yok. 

Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Behice Boran?.. Yok. 

Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

36. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton fın
dığın çürümeye terk edİbdiği hakkındaki neşri
yata ve fındık ihracat politikasına dair, Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/262) 
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BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu?.. Yok. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun gö

rüşülmesi bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

37. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. C. 
Ziraat Bankası ve İller Bankası Genel Müdür
lerinin değiştirilmesi sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/263) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar?.. Yok. 
Bu itibarla sorunun görüşülmesi bir defaya 

mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saVın, Adapazarı'nda Zirai Donatım Kurumu 
sahalarında, yapılması düşünülen pulluk ucu 
fabrikasının inşası konusunda ne gibi çalışma
lar yapıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/264) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Saym 
Tarım Bakanı?.. Yok. Bu itibarla sorunun görü
şülmesi ertelenmiştir. 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/265) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Buradadır. Sa
yın Devlet Bakam. Saym Kâmil Ocak yok. İlgi
li Bakan bulunmadığı cihetle sözlü sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

40. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
saVın, Sapanca - Arif iye sahil yolunun yapıl
ması konusunda şimdiye kadar ne gibi çalışma
lar yapılmış olduğuna dair Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/266) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Buradadır. Sayın 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanları?.. Yoklar. 
Bu itibarla sözlü sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Bakan?. 
Yok. 

İlgili Bakan bulunmadığı cihetle sorunun gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

42. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
şal'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) 

BAŞKAN — Sayın Atabeyli?.. Burada. 
Saym Soru sahibi de burada. Soruyu okutu

yorum efendim. 
21 , 2 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

1. 1957 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce yapımına başlanan ve 1961 yılında tamamla
nan Sapanca turistik oteli 4 yıldan beri işletme
ye açılmamış bulunmaktadır. İşletmeye açılma
masının sebebi nedir? 

2. Bu otel işletmeye ne zaman açılacaktır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan) — Saym Başkan, muhterem 
arkadaşlar; Sayın Uysal tarafından sorulmuş 
olan soruya, bugünkü durum ve gelişim itiba
riyle, arzı cevabediyorum : 

Sapanca gölü kıyısında 1957 yılında inşasına 
başlanan otel 1963 yılında ikmal olunmuştur. 

Sapanca Vakıf Oteli, Ankara - İstanbul Dev
let yolu güzergâhı nazarı itibara alınarak idare
miz tarafından yapılmış ve fakat bu güzergâhın 
değişmesi dolayısiyle işletme şansını bir müddet 
için kaybetmiştir. Yalnız bu kaybedişi biz mu-
valkkat bir kaybediş olarak kabul ediyoruz. Çün
kü gelişen turizm imkânları içerisinde vakfın bu 
oteli Sapanca'ya bir hediyesi olarak geliştirile
cek ve bugün olmasa bile ilerde bu gelişen hiz
metler içerisinde fonksiyonunu ifa edecektir. 

Otelin inşasından sonra 1963 yılında ve 1966 
yılında Ankara ve İstanbul mahallî gazetelerinde 
de ilân edilmek suretiyle ihaleye çıkarılmış ve 
fakat talip çıkmamıştır. Gelişen turizm hareket
leri muvacehesinde ecnebi turist grupları ile te
mas edilmek suretiyle otelin kiraya verilmesi 
düşünülmüş ve Club Medi Terrane ve Societö 
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Europeenne firmaları ile temasa geçirilmiş, fa
ka t İstanbul'a olan mesafesi ve anaturizm, yolu 
içinde, üzerinde bulunmaması dodayısiyle bu 
Club MĞditerrane ve Soci6t6 Europeenne firma
larının iltifatına mazhar olmamıştır. 

Bu arada otelin bahçe tanzimi ve ihata du
varları yapılmak suretiyle ve kirası da bir mik
tar düşürülerek, 72 000 liraya düşürülerek yeni
den ihaleye konulmuş ve 2 . 2 . 1967 tarihinde 
talip zuhur ederek ihale edilmiştir. 

İhale şart lan içerisinde; otel sahası geniş ol
ması dolayısiyle bir 30 oda daha ilâvesi de ayrı
ca takarrür etmiş ve maliyetin % 10 u da bu su
retle kiraya ilâve edilmek suretiyle biraz daha 
cazip hale getirilmiştir. İhale olunan firma, Nuri 
Acar adında bir şahıstır, bir seyahat acentasıdır 
ve yıllığı da 72 500 lira olarak tesbit olunmuştur. 
Halen müstecir, bizdeki malûmata nazaran, mef
ruşat projelerini hazırlamakla meşguldür. Ve 
gene, tabiî biz de bunun akıbetini takibediyo-
ruz; Turizm ve Tanıtma Bakanlığına da müra
caat etmek suretiyle turizm kredisi temini yolun
da da teşebbüsleri vardır. Kredi temini ile birlik
te otel tefriş edilecek ve işletmeye de açılmış ola
caktır. İdaremiz halen arz ettiğim gibi, 72 500 
liraya bu oteli kiraya vermiş durumdadır. 

Arz ederim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarını; bu sözlü sorumu 
aşağı - yukarı bir yıl önce vermiştim. O zaman 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırı
lan bu otel daha işletmeye açılmamıştı. Hali ha
zırda da işletmeye açılmış değildir. Yalnız Baka
nın izahatından öğrendim ki, 2 . 2 . 1967 gü
nü bir kişiye kiralanmış, verilmiş. Bu izahatın
dan dolayı Bakana teşekkür ederim. 

Ancak burada bir hususa değinmek istiyo
rum. Turizmi geliştirmek bakımından çeşitli yer
lerde, bölgelerde lüks, büyük oteller Devlet eliy
le, bankalar eliyle yaptırılıyor. Sonra, evvelâ 
oradan geçen yolun durumu ve aynı zamanda, 
ulaşım durumu dikkate alındığı için ve büyük 
şehirlere turist çekebilecek olan bölgelere dikkat 
edilmek suretiyle bu yatırım yapılıyor. Fakat 
daha sonra bâzı değişiklikler oluyor, yol duru
mu turizmi geliştirmek bakımından çok önemli 
iken buralardan yollar almıyor ve yatırım yapıl
mak suretiyle meydana getirilen bu otellerin du

rumu da, bu suretle gelir durumu da, ilgi duru
mu da zayıflandırılıyor. İşte Sapanca'da yapıl
mış olan bu otel de böyle bir talihsizliğe uğramış. 
Esasında bu otele benzer Kızılcahamam'da ve 
Denizli'de yapılan otellerin kira bedelleri daha 
üstün fiyatla verilmek gibi bir durum ortaya çı
karmış olmasına rağmen yolun karşıya alınma
sından ötürü Sapanca'nm bu oteli uzun yıllar 
hiçbir kişi tarafından ilgi çekmemiş ve tutulma
mıştır. Ve onun içindir ki, 72 000 lira giibi bir 
yıllık gelir getirebilecek bir durumda kalmıştır. 
Hiç olmazsa bundan sonra turizmi geliştirme ba
kımından yapılan bu yatırımların, hem yol du
rumları dikkate alınmak suretiyle yapılması bü
yük faydalar sağlıyacaktır. Ben, bir yıl önce ver
miş olduğum bu sözlü sorumun, bir bakıma da, 
biran önce bu otelin işletmeye açılmasını sağla
ması bakımından da Sayın Bakana bir daha te
şekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

43. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJysaV-
ın, Bedri Baykam'ın, 1963 yûından heri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi göster
mesi için Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp 
yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/269) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Turizm 
ve Tanıtma Bakanı yoktur. İlgili Bakan bu
lunmadığı cihetle sözlü sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal?... Burada. 
Sayın Bayındırlık Bakanı yoklar. İlgili Bakan 
bulunmadığı cihetle sözlü sornun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, burada. Sa
yın Adalet Bakanı? Yoklar. İlgili Bakan bulun
madığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 
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46. — Samsun Milletvekili Yasar Akdl'ın, 
Samsun'da şehirlerarası vasıtalar için, yapılma
ya başlanan yolun İstasyon - Garajlar kısmının 
neden ikmal edilmemiş olduğuna dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/272) 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal, burada. Sa
yın Bayındırlık Bakanı? Yok. İlgili Bakan bu
lunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi ertelen
miştir. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Sorduğumuz 

sualler ve cevap vermek durumunda olan Ba
kanların Meclise gelişleri hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir talebiniz 
varsa onu lütfen yazılı olarak Başkanlığa bil
dirmenizi istirham edeceğim ki bizce de tetkik 
mevzuu olabilsin. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Efendim, iki 
oturum sonra mutlak cevap verilmesi gere
kir. Biz geliyoruz fakat Bakanların hiçbirisi 
gelmiyor. 

BAŞKAN — Bunu lûf eder yazılı olarak ve
rirseniz efendim, bizim için takibi daha kolay 
olur. 

47. — Çorum Milletvekili Hasas 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) 

BAŞKAN — Saym Hasan Lâtif Sarıyüce? 
Yok... Soru sahibi bulunmadığı için bir defa
ya mahsus olmak üzere sorunun görüşülmesi 
ertelenmiştir. 

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
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) 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal? Bura
da... Millî Eğitim Bakanı? Yok... İlgili Bakan 
bulunmadığı için sorunun 'görüşülmesi ertelen
miştir. 

49. — 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) 

BAŞKAN — Saym Akçaoğlu? Yok. Soru 
sahibi bulunmadığı cihetle bir defaya mahsus 
olmak üzere sorunun görüşülmesi ertelenmiş
tir. 

50. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzu-
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) 

BAŞKAN — Saym Uzuner, Devlet Tiyatro
ları kanun tasarısını inceliyen komisyonda bu
lunduğunu bildiriyor. Soru sahibi bulunmadığı 
cihetle sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar gündemde görüşüle
cek başka bir madde bulunmadığına göre 27 
Nisan Perşembe günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 
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26 . 4 . 1967 Çarşamba 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars" Milletvekili Adil Kurtel'in, 227 

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

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

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

4. — 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) 

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

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
ortao'kıullaırda'ki ev - işi öğretmenliğinde istih
dam edilmek ınaksadiyle açılmış olan sınava gi
ren kız enstitüsü mezunlarının adedine ve ka
çımın öğretmenliğe atandığına dair Millî Eği
tim Bakanındıan sözlü eormsu, (6/218) 

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

8. — 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) 

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

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

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

12. — Van Milletvekili Mehmet Erdinç'in, 
Van ili ile 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) 

13. — 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) 

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



15. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana 'nm, Bahçe ilçesini Haruniye 
bucağına en kısa mesafeden bağlıyacak stabilize 
bir yol yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/237) 

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

17. —> Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Çukobirlik'in, ortaklarından, bilâhara 
ödemek üzere kestiği yüzde yirmi nisbetindeki 
paraların ne zaman ödeneceğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/239) 

18. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'-
in, Van'da bir otomatik telefon santrali kurul
ması için her hangi bir hazırlık yapılıp yapılma
dığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/240) 

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

20. — Van Milletvekili M.Salih Yıldız'm, 
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) 

21. — Van Milletvekili M. Salih Yıldız'm, 
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) 

22. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, tabiî âfetler, özellikle su baskınları konusun
da, mevcut mevzuata göre, alınması gerekli ted
birlerin nelerden ibaret olduğuna dair, Başba
kandan sözlü sorusu. (6/247) 

23. — 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) 

24. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Konya'nın Ilgın ilçesi Dığrak köyünün, 1965 yı
lında, başka bir mahalle nakli kararlaştırıldığı 

2 — 
I halde, bugüne kadar, nakledilmemek sebebine 

dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/249) 
25. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy

sal'm, Sakarya'nın merkez ve diğer bucakları
na orta dereceli eğitim imkânları götürmek için 

I ortaokul ya da sanat okulu gibi her hangi bir 
eğitim kurumu açılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/251) 

26. — Mardin Milletvekili İbrahim Aysoy'-
un, Mardin ili merkez ve ilçelerinde mütehassıs 
hekim, hekim, hemşire ve sağlık memuru kadro 
adedine ve bunların ne kadarının münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü sorusu (6/252) 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, 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) 

28. — Niğde Milletvekili Euhi Soyer'in, 
10 Ekim 1965 tarihinden bu yana kaç vali, kay
makam ve idare memuru ile kaç savcı ve mua
vininin görevinden alınmış veya nakledilmiş ol
duğuna dair, İçişleri ve Adalet Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/254) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
I 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) 

30. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Avrupa'yı Bulgaristan üzerinden 
yurdumuza bağlıyan Dereköy Kırklareli, Pı-
narhisar, Vize ve Saray'dan İstanbul'a ulaşan 
turistik yolun biran önce yapılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair, Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/256) 

31. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
17 . 2 . 1954 tarih ve 6273 sayılı Kanunun tat-

I bikatında aksaklıklar yapılmış olup olmadığına 
I dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 

(6/257) 
32. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

Malatya ili Akçadağ ilçesinin Sarıhacı - Levent 

1 arasındaki yolunun yapılıp yapılmadığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/258) 



33. — 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) 

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

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

36. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğ-
lu'nun, Bakanlığın hatası yüzünden 35 000 ton 
fındığın çürümeye terk edildiği hakkındaki 
neşriyata ve fındık ihracat politikasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

37. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
gerekli yatırımları gerçekleştirmiş bulunan T. 
C. Ziraat Bankası ve tiler Bankası Genel Mü
dürlerinin değiştirilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/263) 

38. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
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) 

39. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ıın Adapazarı kapalı spor salonu yapımının 
ne zaman bitirilip işletmeye açılacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu ( 6/265) 

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

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

42. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaP-
m, Sapanca'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce 
yaptırılan turistik otelin, 4 yıldan J>eri, işlet
meye açılmaması sebebine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/268) 

43. — Sakarya Milletvekili Hayrretin UysaP-
m, Bedri Baykam'm, 1963 yılından beri, Avru
pa ve Amerika'da açılan sergilerine ilgi göster
mesi için Bakanlığa her hangi bir baskı yapılıp 
yapılmadığına dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/269) 

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

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

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

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

48. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, merkez ve taşra teşkilâtında, kimlerin 
nakledilmiş, görevden alınmış ve kimlerin ye
niden göreve atanmış olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/274) 

49. — 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) 
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50. — 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) 
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