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136 A) - Yazılı sorular ve cevapları 
1. — istanbul Milletvekili Orhan Er

kanla'nın, istanbul - Ankara yolunun tra
fiğe kapatılmasına sebebolan deneme atış
larının başka bir bölgede yapümasma dair 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu ile içişleri Bakanı Faruk Sü-
kân'm yazılı cevapları. (7/421) 136:137 

2. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cu-
malıoğlu'nun, okullardaki din bilgisi 
eğitimine dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı îlhami Ertemin vasılı cevabı. 
(7/456) 137:141 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlr'nun, Kullanılmış tarım aletleri
nin ithalini serbest bırakan kararnameye 
dayanarf J: ithal edilen traktör ve ziraat 
aletleri ve yedek parçalarının cins, mik
tar ve bedellerine dair sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Tiırkel ile Tarım Bakanı 

Bahri Dağdaş'ın yazılı cevapları. (7/460) 141: 
143 

4. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
rSarıyüce'nin, Elmadağ ilçesi Ortaokulun
dan naklolunan öğretmene dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'-
in yazılı cevabı. (7/4S7) 143:145 

5. — Denizli Milletvek li Muzaffer Ka
ran'in, petrol nakliyatında kullanılmak 
üsere ithal edilen iki deniz tankerine 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel ile Ulaştırma Bakanı Sadettin 
Bilgiç'in yazılı cevapları. (7/493) 145:147 

6. — istanbul Milletvekili Osman 
özer'in, istanbul Beşiktaş ilçesinde öğ
renci yurdu binası inşasına dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in 
yazılı cevabı. (7/556) 148:149 

7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
1950 yılından beri kaç bankanın tasfi
yeye tabi tutulduğuna dair sorusu ve 
Başbakan adına Maliye Bakanı Cihat 
Bilgehan'ın yazılı cevabı. (7/558) 149:153 

8. — Diyarbakır Milletvelrili Tarık 
Ziya EMnci'nin, 1965 yılı içinde, yurt 
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Sayfa 
çapmda, muhtaç çiftç'ye dağıtılan tohum
luk buğday ve arpa miktarına dair so-
rcsid 73 Ticaret Bakanı Ahmet Türkçü ile 
Devlet Bakanı ve Maliye. Bakanı Vekili 
Soy.îî ÖzUIrk ve Tarım Bakanı Iîahri 
Dağdaş'm yasılı cevapları. (7/560) 153:156 

0. —- Bordur Milletvekili Fethi Çelik-
ba^.'ın, Antalya limanı inşaatı ile Bur
dur - Antalya karayolunun bâzı 1-nsrm-
lirinin ıslahı çalışmalarına dair sorusu 
ve Bay lidnlık Bakanı Orhan Alp'in ya
zılı cevabı. (7/561) 156:157 

10. - • Aydın Milletvekili Reşat Özar-
d-Vnm, Yalova - Ulaş - izmit yolunun iha
lesine ve Erikli yolu inşaatında suiisti
mal olup olmada aına dair sorusu ve Ba-

Sayfn 
ymdırlık Bakanı Orhan Alp'in yazılı 
cevabı, (7/570) 157:159 

11. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Çevki Gülerin, sağır ve dilsiz çocukların 
eğitim ve öğretimine dair sorusu ve Millî 
Süitim Bakanı İlhami Ertem'-n yazık es
vabı. (7/571) 159:160 

12. — Aydın Milletvekili M, Şükrü 
Koç'un, Ceza ve tevkif evlerinde görevli 
gardiyan ve memurlara dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı ce
vabı. (7/579) 160:162 

13. -— Adana Milletvekili Mahmut Boz
doğan'ın, Adana'nın Pozantı i'lçes'ne bağlı 
G'ikbss köyüne iskân edilenlere- dair m-
rusu ve îmar ve iskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı. (7/589) 162 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Elâzığ Milletvekili Kemal Satır'm, 1953 
yılında çıkan ve Abana ilçesinin köv haline 
getirilmesine dal:" olan Kanunun Anayasa 
M ^kemesi tarafından iptaline rağmen, bu 
de:re, îeHeri Rak.anlığınca Abana'nın bucak, ha
line getirilmen'nin uygrm bulunmadığına dair 
demecine Devlet Bakanı Sadık Tekin M'ifiü-
oğlu cevap verdi. 

Antaîya r.-Flbfcvokili îhsan Ataöv, ' Millet 
Meclisi Başkan taranırdan seym üyelere if
tar yemeği hakkında bâzı gazetelerde ve bil-
îms^a Gnmhuriyet Gazetesinde Cumhuriyet Se
natosu Üyesi Nadir Na.di tarafından, yapılan 
tenkidi erin yersin olduğuna dair demeçte bu
lundu. 

İşçilerin iyonizan radyasyonlara karşı ko
runması haVfunda 115 sayılı Milletlerarası Ça
lışma Söyleşmesinin onaylanmasının uygun bu-
loıduğuna dair ve, 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Gene! Müdürlüğü işçileri. Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri halı
daki kanun tasarıları ikinci defa açık 

oya sunalarak oyların ayırımı sonunda kabal 
olundukları bildirildi. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, mey-
va ve sebze yetiştiricilerin elinden çok ucuza 
satmahnan ürünlerin halka ne suretle çok pa
halıya, satıldığı konusu incelemek ve bu 
hususta alınacak tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması yapılma^na dair önergesi, üre
rinde yapılan görüşmelerin tamamlanmasından 
sonra, reddolunelu. 

Grup temsilcilernin, Şeker Bayram- ve Yıl
başı dolayısiyle Meclis çalışmalarına 30 .12 .1987 
Cumartesi gününden 8 . 1 . 1968 Pazartesi gü
nüne kadar ara verilmesine dair önergesi Ira-
bul olundu. 

istanbul Milletvekili Roşit Ülker'in, Adapa
zarı deprem bölgesinde, sağlam ve hasar gör
memiş binaların yanındaki betonarme binala
rın bir moloz yığını haline gelmesi nedenleri
ni tesbit, etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl şua
sına dair önergesi üzerinde bir süre görüşül
dü. 

— 134 
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Kabul edilen çalışma düzenine göre saat 
17 den itibaren sözlü sorulara geçileceği bildi
rildi. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, emekli 
bir memurun ölümüne sebebiyet veren CEK'TO 
teşlrilâtmda görevli İngiliz Çavuşu hakkında, 
Türk kanunlarına göre, neden kovuşturma 
yapılmadığına dair Adalet, Dışişleri ve İçişleri 
bakanlarından olan sorusuna Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil, 

Erzurum Milbtvekili Gıyasettin Karaca'-
nın, deprem bölgesinde evleri yıkılan vatan
daşların evlerinin ne zaman ve ne şekilde ya
pılacağına dar: Başbakandan sorusuna, İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu ve 

Konya Milletvekili Nasif Kurucu'nun, Kon
ya ilinde sulama ile entansif ziraati Mkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Tarım bakan
larından olan sorusuna da Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin cevap verdiler. 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, kok 
kömürü almak istiyen gerçek ihtiyaç sahiple
rinin bu ihtiyaçlarının nasıl ve ne yoldan 
karşılanacağına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından ve 

Sözlü soru 
1. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka

raca'nın, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını ya-
yımlıyan bir derginin toplattırılmasına dair 
sözlü soru önergesi İçişler* ve Adalet bakan
lıklarına gönderilmiştir. (6/685) 

Birkaç gemi tersanesinin daha kurulması
nın düşünüldüğü hakkındaki yayımın doğru 
olup olmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
olan sorulan, kendisi ikinci defa Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından, düştü, 

354, 303, 429, 430 ve 431 sayılı sorular, il
gili bakanların, 

333 sayılı soru, soru sahibinin, Genel Ku
rulda, hazır bulunmamaları sebebiyle ve 

306, 335, 388, 389 ve 390 sayılı sorular da 
soru sahibi vazifeli bulunduğundan, gelecek 
soru gününe bırakıldı. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
018 sayılı sorusunun yazılı soruya çevrildiğine 
dair önergesi okundu ve gerekli işlemin yapı
lacağı bildirildi. 

29 . 12 . 1967 Cuma glinü saat 14 te topla
nılmak üzere birleşime saat 18,50 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Atıf Şokoğlu Kenan Aral 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

SOR; TL AR 

Yazılı soru 
1. — Sakarya Milletvcf.rili Hayrettin Uy-

saVın, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kara-
pürçek nahiyesinde ortaokul insaasma dair 
yazılı som önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/609) 

GELEF KÂĞITLAR 

TEKLİF 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan ve iki arkadaşının 1219 No. lu Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına ait 
Kanunun 41, 42, 43 ve 44 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/608) (Ada
let ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları
na) 

TEZKERELER 
2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi. (3/818) (Anayasa 

ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Kar
ma Komisyona) 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nuır, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi. 
(3/819) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

RAPOR 
4. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 467) 

• ^ ' » » » 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar. 
KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz düğme
lere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra
dan gelen sayın üyelerin de beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur. Bir 
saat sonra da çoğunluk olması muhtemel gö
rülmemektedir. İttihaz etmiş olduğumuz karar 
gereğince 8 Ocak 1968 Pazartesi günü saat 
14 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,05 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Orhan Erkanı
nın, İstanbul - Ankara yolunun trafiğe kapa
tılmasına sebebolan deneme atışlarının başka 
bir bölgede yapılmasına dair sorusu ve Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ile İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevapları (7/421) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma, İçişleri 
ve Sanayi bakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda yardımlarınızı ri
ca eder, saygılarımı sunarım. 28 . 6 . 1967 

İstanbul Milletvekili 
Orhan Erkanlı 

istanbul - Ankara yolunun 30 - 50 nci kilo
metreleri arası haftanın beş günü öğleden ön
ce Zir poligonundan yapılan atışlar sebebiyle 
trafiğe kapatılmaktadır. 

Türkiye'nin en işlek ve beynelmilel vasfı 
haiz bir yolunun sebep ne olursa olsun kesil
mesi ve binlerce vasıtanın, vatandaşın saatler
ce yol üzerinde bekletilmesi büyük zaman kay
bına yol açan, israfil bir olaydır. 

Bu bölgede trafik kontroluyla vazifeli po
lislerin ve emniyette görevli askerlerin kıya
fetleri, davranışları ve hareketleri ise tam bir 
perişanlık ve lâubalilik örneğidir. 

Bu deneme atışları başka bir bölgede de 
yapılabilir. Bu bölgenin hiçbir teknik ve balis
tik özelliği yoktur. 

En kısa zamanda deneme atışlarının başka 
bir bölgede yapılmasının temini ve Ankara - İs
tanbul beynelmilel yolun serbest trafiğe açıl
ması hususunda sayın bakanlarımızın düşünce
leri ve bu konulardaki hazırlıkları nelerdir? 

T. O. 
"illi Savunma P.akanlığı 20 . 9 . 1C67 

MüTteşarlığ; 
Ankarr, 

Kanun : 612/1-67 
Konv. : Yasıl? soru önergesi 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
İİ£İ : Millet Meclisi Ba^kanlığınm 6.7.1967 

arih ve Genel Sekreterlik K&ıranlar Müdürlüğü 
'/421- 4718/27710 sayılı yazısı. 

İstanbul - Ankara yolunun trafik o l;;ipat:l-
rıasma sebebolan deneme atışlarının ba^ka Lir 
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bölgede yapılmasına dair istanbul LTilletvekiK 
Orhan Irkanlı tarafından verilen yazılı sor 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Arz ederin. 
Ahmet Topaloğlu 

Millî Savunma Bakanı 

istanbul Ankara yolunun trafiğe kapatılma
sın?, sebeboian deneme atışlarının başka bir böl-
go de yapılmasına dair istanbul Milletvekili Or
han Ifırkanlı tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin esvabı : 

1. istanbul - Ankara asfalt yolunun 30-50 
nci •rilometre arasındaki atış poligonunda Maki-
na Simya Endüstrisi Kurumu tarafından de
neme atıfları yapılmaktadır. Bu poligonun baş
ka bir yere nakli 2 nci 5 Yıllık Plâna istinaden 
1907 - 1S03 yıllarında sonuçlanacaktır. 

2. Bu atış poligonu bölgesindeki emniyet 
hizmetlerinde çalışanların görev ve durumları
nın tesbit ve tanzimi için gerekli tedbirler alın
mışta*. Arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 2.10.1967 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 
Sayı. : 9/468 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi:-6 . 7 . 1967 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 
4-710/2710, 7/421 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı'nm; İs
tanbul - Ankara yolunun trafiğe kapatılmasına 
sebobolan doneme atışlarının bir başka bölgede 
yapılır asma dair yazık soru önergesine cevabı
mız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Turgut 
Sanayi Bakanı 

İstanbul Milletvekili Orhan Erkanhrnın «İs
tanbul - Ankara yolunun trafiğe kapatılmasın?. 
sebeboian deneme atışlarının başka bir bölgede 
yapılmasına» dair yazılı soru önergesine Sanayi 
Bakanlığı cevabıdır : 

istanbul - Ankara yolunun trafiğe kapan
masın?. gerektiren (Zir Atış Poligonunda yapıla-
geien) iepçu atışlarının, Konya Ereğli'si ve Ka
rapınar arasmdaîd arazide yapılmasına Millî 
Savunma Bakanlığınca karar verilmiştir. 

Mezkûr arazi, yeni poligon tesislerinin kurul
ması için Millî Savunma Bakanlığınca istimlâk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Tesislerin kurulması ile ilgili yatırım için 
M. K. E. K. tarafından 12 milyon liralık bir pro
je hazrılanarak icra plânına konmuş ve 1968 yı
lında 8 milyon liralık kısmının harcanması plân
lanmıştır. 

T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 20.12.1967 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1/2986 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 6 . 7 . 1967 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 4718/27710 - 7/421 sayılı 
yazıya : 

İstanbul Milletvekili Sayın Orhan Erkanlı 
tarafından, Millî Savunma, İçişleri ve Sanayi 
Bakanlarınca yazık olarak cevaplandırılmak üze
re verilen ve «İstanbul - Ankara yolunun trafiğe 
kapatılmasına.sebeboian deneme atışlarının baş
ka bir bölgede yapılması ve bu yolun serbest tra
fiğe açılması konusunda ne düşünüldüğü» ne da
ir soru önergesi incelenmiş ve Bakanlığımızı il
gilendiren yönü aşağıda arz edilmiştir. 

İstanbul - Ankara yolunun trafiğe kapan
masını gerektiren topçu atışlarının, Konya Ereğ
li'si ve Karapınar arasındaki arazide yapılması
na karar verilmiş ve mezkûr arazi bu maksatla 
Millî Savunma Bakanlığı tarafından istimlâk 
edilmiştir. 

Bu arazide yeni poligon tesislerinin kurul
ması için M. K. E. K. tarafından 12 milyon li
ralık bir proje hazırlanmış ve 1968 yılında 8 
milyon liralık harcama yapılması plânlanmıştır. 

Top atışları yeni poligona nakledilinceye ka
dar yolcuların daha az bekletilmesi ve görevlile
rin daha itinalı vazife yapmaları hususu sağlan
mıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

2. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'-
nun, okullardaki din bilgisi eğitimine dair soru
su ve Millî Eğitim Bakam İlhamı ErtemMn yazılı 
cevabi (7/456) 
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4 . 8 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım JVÎttlî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile arz ve istirham eylerim. 

Fehmi Cumalıoğlu 
Kayseri Milletvekili 

Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması dileğiyle Yüksek Başkanlığınıza tak
dim ettiğim. 5 . 5 . 1967 tarihli soru Önergeme 
25 . 7 . 1967 tarih ve 77 -108/4593 sayılı Barba
kan Süleyman D emir el imzalı yazıda, önerge
min ruhunu teşkil eden «Hükümet, Yüce Milleti
mizin dinî inançlarla, islâmnı iman ve ahlâk 
prensipleri ile manen teçhiz edilmesi lüzumuna 
manmakt?, mıcfar?» soruma cevap verilmemiştir. 
Bu suretle Büyük Türk Milletinin kaderi ve be
kası ile ilgili millî ahlâk ve mânevi bütünlüğü 
kapsıyan, Millî Eğitim konusu olan bu temel 
sosyal problem karşısında A. P. iktidarının gö
rüşü açıklanmamıştır. 

Ayrıca bu cevabi yazıda, Millî Eğitim Ba
kanlığınca vuzuha kavuşturulması gereken hu
suslar da bulunmaktadır. Şöyle ki: 

1. Sayın Başbakan: «İlkokullarda, bu vazi
feyi ilkokul öğretmenleri görmektedir. Bu öğ
retmenler diğer dersleri okutmakta ne kadar 
ehilseler din derslerini de aynı ehliyetle okut
maktadırlar. öğretecekleri din bilgisi kendile
rine, mezun oldukları öğretmen okullarında İla
hiyat Fakültesi ve Yüksek İslâm Enstitüsü me
zunu örğetmenler tarafından verilmektedir.» di
yor. 

Ehliyet, özel bir tahsil, meleke, tecrübe ve ih
tisasa dayanan bir yetkidir. Nitekim ortaokul 
ve lise mezunları geniş bilgiye sahip olmalarına 
rağmen, ilkokulların birinci sınıflarına alfabe 
okutmak üzere dahi öğretmen olarak-atanmak
tadırlar. 

Doktrin ve mânevi branşlarda ise ehljyetli 
bii' inanç ve tatbikat konusudur. 

Din derslerinde, müfredat programı gereğin
ce, «liarnazanda oruç tutmak ve beş vakit namaz 
kılmaz farzdır, yani Allah'ın buyruğudur.» diyen 
bir öğretmenin, Ramazan ayında oruç tutmadı
ğı ve hiçbir gün namaz kılmadığını gören kü
çük öğrencilerin körpe dimağlarında dinin lü
zumsuzluğuna ve ibadetlerin gereksizliğine ait 

bir kanaat yerleşmesi tabiîdir, öğretmen öğren
ci için her hareketi taklidedilen bir örnek Lir. 
Böyle bir durumda bu dersler fayda yerine din 
eğitini bakımından zararlı bir tesir yapacaktır. 
CKmkü her ders eğretimle birlikte bir eğitimdir, 
; i r telkindir, ve bu, bir deneysel pedegoji kaide-

Bir dersin okutulmasındaki gaye ve maksat o 
•ilersin mevzuunu aydınlatmak ve önemi hakkın
da öğrenciler üzerine müspet bir telkin ve olumlu 
"bir etki bırakmaktır. 

Hiill Eğitim. Bakanlığı, diğer dersler için de 
böyle olumsuz etkileri ve menfi telkinleri ehliyet 
olarak kabul etmekte midir? 

Tabiat bilgisi dersinde bir öğretmen «Dün
ya mihveri etrafında denmektedir.» der, arka
cından alaylı bir şekilde güler, bu gerçeğe değer 
vermediğini, inanmadığını ta vur ve hareketleri 
ile de gösterirse bu öğretmenin de bu dem ehli
yetle okuttuğuna Millî Eğitim Bakanlığı kaaııi 
olacak mıdır? 

Öğretmen okullarına din dersleri 1952 yılın
dan itibaren konmuştur. Bundan evvel, lâikuk 
prensibinin din düşmanlığı şeklinde bir tatbikat 
görmesinden onbinlcrco öğretmen en basit din 
dersi görmeden yetişmiştir. 

Sayın Başbakanın ifadesine göre bu öğret
menle!' de ehliyetle din dersi okutmaktadır. 

Böyle bir ehliyet Batı ülkelerinde de gecem 
bii' yetki midir? Batılı lâyık devletlerde meselâ 
Fransa, Birleşik Amerika, Federal Almanya ve 
Belçika'da da din dersleri bu nitelikte öğret
menler tarafından mı okutulmaktadır? 

Okutulmad; ğma göre Millî Eğitimin pedago-
r görüşü hangi modern sisteme dayanmaîrtadır? 

İlkokullarda din derslerini okutmak ü^ere 
imam - hatip okulları mezunlarından faydalan
mak düşünülmekte midir? 

2. Sayın Başbakan: «İlk ve ortaokullarda
ki din dersleri saatlerinin artırılamıyaoağînı ve 
buna lüzum ve imkân olmadığını bildirdikten 
sonra «Gerek ilk, gerek orta ve dengi meslek 
okullarında okutulan din dersleri müfredatı yu
karıda da arz edildiği üzere Müslüman çocuğu
nun dinine ait bilmesi gereken şart ve vecibele
rini kolaylıkla ve kusursuz olarak yerine getire
bilir. Bütün bu bilgileri ortaokulların 2 nci 
sınıfında mevcut birer saat içinde verilmesi 
mümkündür.» demektedir. 
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Tatbikatsız, ihtiyari ve sınıf gemue zorunîu-
ğu bulunrmyan, haftada bir saatlik bu din ders
lerinin «Müslüman çocuğunun dinine ait bilme
si gereken şart ve vecibelerini kolaylıkla ve ku
sursuz olarak yerine getirebilir.» iddiası reali
teye aykırı düşmektedir. Okumuşlar ve aydın
lar arasında dinin lüzumuna inananlar, vic
danlarında kutsallık kavramı ve Allah korkusu 
bulunanlar azınlıkta olduğuna göre bu ifade, 
İslâm Dininin şart ve vecibelerini hafife alan, 
igtimai ahlâkta elinin önemini hiçe sayan Ma-
taryulist zihniyetle paralel düşmektedir. 

Hüfrodat programlarında Müslüman çocuğu
nun dinine ait bilmesi gereken bütün bilgi, şart 
ve vecibeleri ihtiva ettiği bildirilen bu dersler
den hiçbir şey bilmiyen öğrenmiyon öğrencilerde 
bu dersi bilmiş ve okumuş kabul edildiği için 
mi Millî Eğitim Bakanlığı sınıf geçme zorıınlu-
ğunu kabul etmemektedir? 

Çağdaş uygarlığa erişmiş Batık lâik devlet
lerde tatbik edilen lâik sisteme aykırı olarak 
din eğitimini yetki ve tasarrufunda bulunduran 
i l l in Eğitim Bakanhğı (sınıf geçme zorunluğu 
lâyıkbğa aykırıdır) peklinde her halde bir itiraz
la bulunamaz. Bulunursa böyle bir çelişmeye 

itibar olunamaz. Lâik Anayasamızın ruhunda 
ve metnin do «Din derslerine imtihan ve sınıf geç
me zorunluğu konamaz» şeklinde bir kayıt yok
tur. 

Hüslüman Türk çocuklarının gereği gibi di
nini, îslâmm yüksek ahlâk prensiplerini öğrenip 
benimsemesinde, dinî ibadet ve vecibelerini ye
rine getirmesinde Millî Eğitim ve pedagoji bale
min dar. sosyal, kültürel bir sakınca var mıdır? 

Diu dersinde sınıf geçme şartı konulmaması 
böyle "ir endişeden mi ileri gelmektedir? Nedeni 
bunla:1 değilse gerçek sebebi nedir? 

C, Cayın Başbakan: «Lise programlarına, 
öğrencilere dinî ve ahlâki metinler vermeyi he
def tutan bir dersin ilâvesi inceleme konusu ya
pılmış bulunmaktadır. Bu çalışmaların kısa za
manda sonuçlanacağını ümidetmekteyiz.» demek
te i L\ 

Bu ifadeden liselere din dersi konulamıyaca-
ğı gerçeği sarahaten anlaşılmaktadır. Düşünü
len bu yeni dersin adı ve konusu ne olacağı açık
lanmamaktadır. Dinî ve ahlâki metinlerden mak
sat, masal, hurafe ve efsaneleri dile getiren mito
lojik parçalar mıdır? 

Epope, Aforkmıa, Esatiri : unlu" câu- b cc.ub 
îesek midir? Eu mounbfde 2-d'.:;, v- iv^? a : t 
"ariM hikâyelere, fd;.;alara yor vcub jek j - idb? 

4. Zhym Başbakan: ^Ortaokul ve İkobro 
din dersle:'! ile istenilen bilgiler verilmiş clup ay
rıca Kuran-ı Kerîm dersleri konulması pedego-
n bakımından faydalı gö^ülr/ıemckiodir.» den
mektedir. 

Pedagoünin gayesi bedenî, ruhi ve mânevi 
bütün yetenekleri geliştirerek çocukları ahlâki 
karektor sahibi yapmak, gene nemlin te:*" iyesin-
de iradenin eğitimini sağlamaktı!'. 

Kuran-ı Kerîmi aslî harfleri ile okunmasını 
'"ğrenmenin, genç neslin ahlâk ve irade terbiye
sinde ne gibi menfi bir tesiri olacağı düjanül-
mektodir ki, pedagoji bakımından faydalı gârül-
memektedır? 

Öğrencinin, Kuran kraati yüzünden merak 
ve tecossüs saikası ile Kuran metninin mâna 
ve tefsirine başvurması endişesi âahb kenu u ise 
bunda korbılacak bir husus yokkır. Sira, Kur'-
an metninde en yüksek ahlâki öğütler, nefsi ter
biye câecek, iç güdüler-n taşk:nkkbv~m ânliye-
cok buyruk ve yasaklar bulunmaktadır. 

Çu halde luüslüman ç s a r g u r ' n T. s.kad bs 
kitabını okumasını öğrenmesinde Millî Eğitim 
yönünden ve pedagoji babımndan ne gibi mah
zurlar bulunmaktadır? 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Parlâmento irtibat Müdürlüğü 
Sayı : 694 

20 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 11 . 1967 tarih ve 4978/29366-7/456 
sayılı yazıya K. 

Kayseri Milletvekili Fehmi Cumahoğlu tara
fından verilen yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vap notumuz ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Fehmi Cumah
oğlu tarafından verilen 4 . 8 . 1967 tarihli ya
zılı soru önergesine cevap notu: 

önerge sahibi, Sayın Başbakana yönelttiği 
«Hükümet, Yüce Milletimizin dinî inançlarla, 
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îslâmın iman ve ahlâk prensipleri ile teohiz 
edilmesi lüzumuna inanmakta mıdır?» mea
lindeki som ile liselere diri dersi konulması hu
suslarının cevabı aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Hükümetimiz; programında belirtilen 
hususları Anayasanın sınırları içinde yerine ge
tirmektedir. 

Liselerle dengi meslekî ve teknik okullara 
1967 - 1968 öğretim yılı başında Anayasanın 
ilkesi dâhilinde din bilgisi dersi koymakla, 
imam - hatip okulları sayısını ihtiyaçlara cevap 
vermek üzere ellisekize çıkarmakla bunun delil
lerini vermiştir. 

2. Din bilgisi derslerinde öğretilen esasla
ra aykırı zihniyet taşıyan idin dersi okutan 
ilkokul öğretmenleri varsa Bakanlığımıza akset
tiğinde gereğinin yapılacağı tabiîdir. 

İlkokullarda okutulan din bilgisi dersi daha 
çok bir din sevgisi ve din ilgisi dersidir, öğ
retmenlerimizde bu sevgi ve ilgiyi kuracak ye
tenek vardır. 

1952 den önce öğretmen okullarımızdan me
zun olan bütün gençlerin bu yetenekten mah
rum olduklarını iddia insafsızlık olur. 

öğretmen okullarında öğretim - eğitimin pe
dagojik formasyonunu alan öğretmenlerimiz Ba
kanlığın verdiği dinî mataryellerle kendilerini 
teçhiz edince bu görevi yapabilecek kudrette
dirler. 

3. İmam - hatip okulları, mezunlarının dı
şardan öğretmen okulları bitirme imtühanları-
na girip basan gösterdikleri takdirde ilkokul 
larda öğretmen olmaları, bu arada din bilgisi 
dersi de okutmaları imkân dahilindedir, öğret
menlik bir meslek işi olduğuna göre imam -
hatip okulları mezunlarının din bilgisi öğret
menliklerine tâyinleri mevzuat bakımından im
kânsızdır. 222 sayılı Kanunun 15 nci maddesi 
buna imkân vermemektedir. 

4. Din bilgisi derslerinin, ilkokullarda, or
taokullarla liselerde bunların dengi okullarda 
ve aynı seviyelerdeki meslek okullarında isteğe 
bağlı olarak okutulmaları Anayasanın âmir hük
mü icabıdır. Bakanlığımız bu derse müfredat 
imkânlarına göre ancak bu kadar saatin ayrı
labileceğine kaanidir. 

Liselere konan din bilgisi dersinin müfre
dat programı ekte sunulmuştur. 

önerge sahibinin, liselerimizle dengi okulla
ra ve aynı seviyedeki meslek okullarımıza din 
bilgisi (dersinin konulmıyacağı yolundaki ifade
si bu dersin okutulmasına başlamış bulunma-
siyle gerçek ıdışı kalmaktadır. 

5. Ortaokullarımızla liselerimizde, bunla
ra denk okullarda, aynı seviyelerdeki meslek 
okullarında da din bilgisi dersinden başka, 
\rap harfleriyle Kuran-ı Kerîm okutulması 
keyfiyeti Anayasa ile de teyidedilmiş bulunan 
kanuna aykırı düşmektedir. Önerge sahibinin, 
Kuran-ı Kerîm metninin okutulmasından endi
şe duyulduğu yolundaki telâkkisi, din bilgisi 
derslerinde birçok sûre ve âyet mealinin oku
tulmakta bulunması, ilk ve ortaokullarda bir 
<jok namaz sûre ve dualarının bir yandan ez-
berletilmesi, öte yandan meallerinin öğretilmesi 
muvacehesinde gayrivarittir. 

Hulâsa : 
a) Din bilgisi derslerinin okutulması, muh

teva, tatbikat ve metot itibariyle inkişaf et
mektedir. Teftişlerde, bu ders de sıkı bir kont-
rola tabi tutulmaktadır. 

b) Din bilgisi dersleri, isteğe bağlı olmak
la beraber, almak istiyenler için sınıf geçmede 
müessirdir. 

Din bilgisi : J nci sınıf (haftada 1 saat) 
Dinler tarihinde toplu bir bakış - Semavî 

dinler arasında İslâm dini: islâm dini yönün
den dinin tarifi. 

İslâm dinine iman, ibadet ve ahlâk yönün
den toplu bir bakış - Âmentüdeki altı esasa kı
saca temas - başlıca semavî dinlerin inanç esas-
Hriyle İslâmi inanç esaslarının kıyaslanması ve 
bu kıyaslama çerçevesi içinde Tevhid (Bir tek 
Allah'a inanma) akidesi -

İslâm şartlarına toplu bir bakış -
İslâm dininde ahlâk: 
a) islâm dininde birlik ve beraberlik ruhu; 

Tevhid akidesinin bu ruha açtığı geniş ufuk. 
b) Ahlâk açısından inanmışlık, inanmazlık. 
c) İslâm (dininde yardımlaşma şuuru; ze

kât ve sadaka. 
d) İslâm dininde hayır ve fazilet anlayışı 

(Topluca). 
e) Dinle ahlâk arasındaki ilişkilere toplu 

bir bakış. 
Türklerin tarih boyunca : 
1. islâm (dininin yayılmasına, korunmasına, 
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2. İlim ve sanat hareketlerinin gelişmesine, 
3. Fennin ilerlemesine, 
4. Güzel sanatların kıvamlanmasına olan 

hizmetleri. 
(Bu konular medeniyet tarihi açısından ele 

alınacaktır.) 
2 nci Sınıf : (Haftada 1 saat) 

En büyük insan, en büyük ve en son Pey
gamber olarak Hazreti Muhammed; uyarıcı, ay
dınlatıcı, yol gösterici, örnek olucu şahsiyeti 
- Haz. Muhammed ve Kuran-ı Kerîm; Kuran-ı 
Kerîm'in muhtevası - Kuran-ı Kerîm'in her di
le olduğu gibi Türkçeye de çevrileceği ve nite
kim çevirilegeldiği - Batılı fikir adamlarının 
Kuran-ı Kerîm hakkındaki düşünceleri. 

Evrensel bir din olarak İslâm dininin vasıf
lan ve özellikleri. 

Hazreti Muhammed'in Kuran-ı Kerîm âyet-
leriyle bildirdiği, hadislerle öğretip gösterdiği, 
çevresindekilere telkin ve tavsiye ettiği, şah
san yaşadığı ahlâk ilkeleri. 

Ahlâk korkusu ve ahlâk. 
İslâm dininde vazife şuuru: 
a) İtikadî vazife şuuru, 
b) ibadet (Kulluk) vazifeleri, 
c) Bedenî vazifeler, 
d) Ruhî vazifeler, 
e) Ailevî vazifeler, 
f) Sosyal vazifeler. 

Dinin fert üzerindeki tesirleri, dinin cemi
yet üzerindeki tesirleri, vicdan ve alhlâk; din 
ve ahlâk. 

İslâm dinî açısından akıl ve din. 
İslâm dinî açısından ilim ve din; İslâm 

dininin ispatlı ilmin karşısında olmadığı, bilâ
kis onu teşvik ettiği. 

İslâm dininde cemiyet düzeni; din ve Dün
ya ayrılığı. 

İslâm dininde hürriyet anlayışı; İslâm dinin
de düşünce hürriyeti. 

İslâm dininde Devlet anlayışı; demokrasi 
(Hazreti Peygamber'in bir Devlet Başkanı de
ğil, Hakkın hak Resulü olduğu). 

İslâm dininde aile nizamı; kadın hakları 

İslâm dininde gerçek tevekkül anlayışı; ça
lışıp kazanmanın islâm dinindeki yeri. 

Bâtıl inançlar karşısında islâm dini. 

islâm dininde kahramanlık ve fedakârlık 
duygusu; vatan sevgisi, vatan müdafaası, şe-
hidlik ve gazilik. 

inenç ve karakter. 
Medeniyet ve fazilet dini olarak İslâm di

nine toplu bir bakış. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Kullanılmış tarım aletlerinin ithalini 
serbest bırakan kararnameye dayanarak ithal 
edilen, traktör ve ziraat aletleri ve yedek par
çalarının cins, miktar ve bedellerine dair sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile Tarım Baka
nı Bahri Dağdaş'm yazılı cevapları (7/460) 

7 . 8 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gereğini rica ederim. 

Saygı ile. 
Adana Milletvekili • 

Kemal Sarıibrahimoğlu 

Milliyet Gazetesinin 5 . 8 . 1967 tarih ve 
7118 sayılı nüshasının 2 nci sayfasının, «iktisat 
ve ticaret» başlıklı köşede, Londra Ticaret Oda
cından bir yetkiliye atfen verilen haberde, «Kul
lanılmış tarım aletlerinin ithalini serbest bıra
kan kararname» ye dayanarak kapkaççı bâzı 
firmaların eski ve hurda parçalardan monte et
tikleri traktör ve bâzı yedek parçaları Türkiye'
ye ihracettikleri bildirilmektedir. 

öksüz traktörlerle zaten traktör mezarlığı 
halini almış Türkiye'nin daha fazla mezarlaşma-
ya, güya yerli montajcılar eliyle her gün insaf
sızca soyulmakta olan Türk Köylüsünün ve Türk 
Milletinin yabancı montajcılar eliyle de soyul
maya takati kalmamıştır. 

Bu itibarla; 

1. Bahis mevzuu kararname neşredildiği 
günden bugüne kadar, bu kararnameye dayana
rak ithal edilmiş traktör ve sair ziraat alet ve 
vâsıtaları ile yedek parçalarının, cins, miktar ve 
bedelleri aylara göre, nedir? Hangi memleket
lerden ithal edilmişler ve kimler ve hangi fir
malar aracılık etmişlerdir? 

2. iddia edildiği gibi millî iktisada zararlı 
'ıir durum var mıdır? Bu gibi yolsuzlukları ön
lemekle görevli kimseler ve yetkililer hakkında 
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ne gibi muamele yapılmıştır? Bundan sonra na
sıl bir tedbir düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı Ankara : 17 Kasım 1967 

Dışticaret Dairesi 
Şube remzi ve No. : 400 

5/22943 
Konu : 

Milllet Meclisi Başkanlığına 

4993/ ilgi : 1 . 11 . 1967 tarih ve 7/460 
29518 sayılı yazıları. 

Kullamlmış tarih aletlerinin ithali baklan
da Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu 
tarafından, yaz^ı olarak cevaplandırılması ri-
casiyle, Başkanlığınıza verilen 7 . 8 . 1967 
tarihli soru önergesi tetkik edildi. 

Yabancı memleketlerde çalışan işçilerin 
Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı dâhi
linde bedelsiz o'iarak yurda getirecekleri siraat 
traktörlerlyle ziraat âlet ve makinalaranın it
halâtı Tarım Bakanlığınca 28 . 6 . 1967 tarih 
ve 12333 sayılı Eesmî Gazetede yayımlanan 
tebliğ hükümleri gereğince yapılmaktadır. 

Bu itibarla sorulan hususların adı geçen 
bakanlıkça' cevaplandırılmadı icabetmektedir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarım
la arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 23 . 12 . 1967 

özel Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

1077 
Konu : Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-

himoğlu'nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 21 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/460 - 4993/29518 sayı-
ıı yazı '. 

Kullanılmış tarım âletlerinin itlıalini ser
best bırakan kararnameye dayanarak ithal edi
len, traktör ve ziraat âletleri yedek parçalarına 

dair Adana Milletvekili Sayan Kemal Sarııb-
rahimoğılu'nun yazılı soru önergesi tetkik edil
di. Konuya ait cevaplarımız aşağıdadır. 

1. Bedelsiz olarak yurda getirilen tarım, 
traktör âlet ve makinalan mevzuunda Türk 
Parası Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı 
karara ilişkin tebliğ hükümleri uygulanmakta
dır. 

2. Bu ithaller umumiyetle işçilerimiz tara
fından Holânda ve Batı Almanya'dan mahdut 
sayıda da İngiltere, Belçika, Fransa, Lübnan, 
İsveç ve Avusturyadan yapılmaktadır. 

3. Bedelsiz olarak 1905, 1963 ve 19G7 yıl
larında yurda getirilen tarım traktör alet ve 
makinalarına ait, aylar üzerinden hazırlanan 
cetveller eklidir. 

4. En sureUle yurda sokulan traktör alet 
ve makinaların ithalleri sırasında bunların, 
yurt tarımına faydalı olabilecek tanınmış tip, 
model ve markalardan olmasına dikkat edil
mektedir. Bakandık olarak söz konusu ziraat, 
makina ve aletlerinin tarım yönünden Millî 
Ekonomiye faydalı olduğu kanısındayız. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi arz ederim. 
Tarım Bakanı 

Bahri Dağdaş 

1967 yılında bedelsiz alarak ithal edilen 
Traktörler 

Miktarı 
Ay Cinsi (Adcd) 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
(24.11.1967) 
Kasım 

Traktör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ekime kadar » 
» 

54 
70 
31 
85 

230 
205 
141 
106 
72 

174 
81 

Yekûn 1 249 
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1966 yılında bedelsiz olarak ithal edilen 

Ay 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

•Cinsi 

Traktör 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Miktarı 
(Aded) 

1 
6 
8 

16 
5 
2 

16 
23 
24 
11 
18 
30 

Yekûn 160 

1966 yılında bedelsiz olarak ithal edilen 
ziraat alet ve makinaları 

Miktarı 
Ay Cinsi (Aded) 

Nisan Pulluk 1. 
Temmuz Harman makinası 1 
Ağustos Çayır makinası 1 
Eylül Pulluk 1 

Yekûn 4 

1967 yılında bedelsiz olarak ithal edilen 
ziraat alet ve makinaları 

Miktarı 
Ay ' Cinsi (Aded) 

Nisan 
Temmuz 
Eylül 
Ekim 
Kasım 

» 

Pulluk 
Harman makinası 
Harman makinası 
Çeltik temizleme Mak. 
Mibzer 
Pulluk 

4 
1 
1 
1 
1 
2 

Yekûn 10 

1965 yılında bedelsiz olarak ithal edilen 
Traktörler 

Miktarı 
Ay Cinsi (Aded) 

Mayıs Traktör 4 
Ağustos » 8 
Eylül » 7 
Aralık » 2 

Yekûn 21 

4. — Çorum Milletvekili IIasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Elmadağ ilçesi Ortaokulundan nak
lolunan öğretmene dair sorusu ve Millî Eğiti?n 
Bakam îlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/487) 

14 Eylül 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Elmadağ ilçesi Ortaokulu Öğretmeni iken 
Ankara merkezine sağlık ve eş durumundan nak
lini istiyen öğretmen Osman Bolulu 'nun Hazi
ran döneminde nakil sırası geldiği halde nakli ya
pılmamıştır. Bu durumun sebebini soran Osman 
Bolulu'ya Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı 
Rahmi İder : 

— Nakil sıran geldi, fakat naklin yapılmadı. 
Sebebini sana söyliyemem. Üst makamlarca te
mas et... Demiştir. Bilâhara aynı zat bana da ay
nı mealde sözler söyliyerek bu öğretmenin ka
sıtlı bir tutum ve hukuk dışı bir davranışla ve sı
rası geldiği halde naklinin yapılmadığım beyan 
eylemiştir. 

Halbuki bizzat Sayın Bakan Îlhami Ertemle 
makamında görüştüğümde Sayın Bakanın bu me
seleden haberi olmadığını tesbit ettim. Bilâhara 
Sayın Bakanın müdahalesi ile adı geçen öğret
menin Ankara'ya nakli yapıldı. Bu durumda Sa-
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ym' Millî Eğitini Bakanının hukuk dışı ve ka
sıtlı bir tutumda olmadığı meydana çıkmış oldu. 

Buna göre : 
a) Öğretmen Osman Bolulu'nun Haziran 

nakillerinde sırası geldiği halde neden yapılma
mış ve Bakanın müdahalesi beklenilmiştir. Bu
nun saik ve sebepleri nelerdir?. 

b) Orta - Öğretim Umum Müdür Yardımcı
lığı gibi önemli bir mevkie getirilmiş bir zatın 
öğretmenlere ve parlâmento üyelerine Bakanlık 
üst kademesinin, «Kasıtlı ve hukuk dışı bir tu
tumda» olduğunu alenen beyan eylemesinin, o 
yolda asılsız hikâyeler imal etmesinin sebepleri 
nelerdir? Bu durum Sayın Millî Eğitim Bakanı
na da şifaen anlatıldığına göre bu zat hakkında 
ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 12 . 1967 

Parlâmento İrtibat Müdürlüğü 
690 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 1 . 11 . 1967 gün ve 7/487 - 5100/30496 

sayılı yazınıza : 
Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'nin 

Elmadağ ilçesi Ortaokulundan naklolunan öğ
retmene dair verdiği yazılı soru önergesi ile il
gili cevap notumuz ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'
nin Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu yazıîlı 
soru önergesi cevabıdır : 

Ankara Gazi Ortaokullunda görevli bulunan 
Osman Bolulu'nun : 

1. Amasya Suluova Ortaokul Müdürü iken 
Amasya Öğretmenler Lolâlinde öğretmenler ta
rafından içkili bir toplantıda söz alarak, eski 
bir valinin şahsında âmirlerine hakarette bu
lunduğu menfi düşünceleri yol açabilecek mes
lektaşlar arasında ayrıca ve bölücü tesir yapa
bilecek konuşmalar yaptığını, böylece meslekî 
adap ve ahlâka yak?şmıyacak bir durum yarat
tığının müfettiş tahkikatı ile sabit olması üze
rine bir yıllık kıdem indirme cezası ve bu tek
life dayadı olarak disiplin komisyonunun 
4 . 5 . 1965 gün, 55 sayılı kararı ile ceza ve
rilmiştir. 

2. 6 . 10 . 1965 günü Suluova sinemasında 
yapılan bir konsere sarhoş olarak geldiğinin hu 
yerde içki içmiye devam ve halkın istirahatini 
bozduğunu, zabıtaya fiilî hakarette bulunduğu
nu şikâyet konusu yapılması üzerine, yaptırı
lan soruşturmaya dayalı olarak kendisine ba-
kanilıkca re'san «ihtar» verildiği ve muhakkik 
müfettişin adı geçenin üzerinden müdürlük gö
revinin alınması teklifinin işleme konulma saf
hasında bir haftalık bir rapora müteakip 
27 . 11 . 1964 tarihinden dairesi teklif yazı
sının tarihi olan 14 . 1 . 1965 gününe kadar 
geçen bir ay 18 gün işi başına dönmediği gerek
çesi ile disiplin komisyonunun 4 . 5 . 1S65 gün 
56 sayıla kararı ile müstafi sayıldığının, bu duru
ma paralel olarak 22 . 10 . 1964 tarihinde 
eşi Nermin Bolulu'nun Suluova Ortaokulu ev -
iş öğretmenliğinden istifa ettiğinin, bu arada 
isteği üzerine Osman Bolulu'nun Sanayi Bakan
lığında bir göreve atanması için bakanlığımız
ca muvafakat verildiğini, bir süre sonra her 
ikisinin mesleklerine dönmek arzusunu göste
rerek tekrar bakanlığımızdan görev istedikle
rinin Nermin Bolulu'nun 21 . 1 . 1966 gün 85 
sayılı kararname ile Ankara Haymana Ortao
kulu öğretmenliğine ve buradan naklen 
15 . 11 . 1966 gün 15327 sayılı mucibe dayalı: ola
rak Ankara Sağırlar Olnılu ve Yetiştirme Yur
du Ev - iş öğretmenliğine atandığının, 

3. Osman Bolulu'nun 28 . 11 . 1967 gün, 
612 sayılı kararname ile Ankara Elmadağ Ata-
barut Ortaokuluna açıktan atandığının adı ge
çenin 10 . 5 . 1967 günlü dilekçesi ile üçüncü 
akşam erkek sanat enstitüsünün senarist öğret
menliğine atanma isteğinde bulunduğunun, bu 
tâyinin tamamlanabilmesi için Eğitim Araçları 
ve Teknik işbirliği Genel Müdürlüğünün 
22 . 5 . 1987 gün, 9202 sayılı yazısı ile orta öğ
retim dairesinden adı geçenin kardeksi istendi 
ğinin, bu durum için de Osman Bolulu'nun An
kara merkezi içinde eş durumundan sıraya alın
masının bahis konusu olabileceğinin Ankara ili
ne sırası gelmiş bulunmakta, herhangi bir sena
rist öğretmenliğe tâyin isteğinin inceleme saf
hasında olduğu göz önünde bulundurularak 
bir hafta süren mesaiden sonra 12 . 6 . 1965 
günü de dağıtılan Haziran dönemi «Orta Dere
celi Okullar öğretmenleri Nakil Komisyonu
nun» sırası gelen diğerler arasında adı geçenin 
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Ankara okullarından birisine naklin, uygun 
bulunmadığını, 

4. Ancak Osman Bolulu'nun 26 . 6 . 1967 
gün, 13551 sayılı ve rapor tarihinden itibaren 
36 gün istirahat etmesini havi Hacettepe Tıp ve 
Sağlık BiliırJieri Fakültesinden almış olduğu 
raporun, 21 . 7 . 1967 gün 7630 sayılı Ankara 
Valiliği yazısı ile bakanlığımaza intikal ettiği
nin ve bu raporun 15 . 8 . 1967 günlü Sağlık 
İşleri Genel Müdürlüğüne mütalâa aüınmak 
üsere sevk edilmiş ve Genel Müdürlüğü 
24 . 8 . 1967 gün, 8129 sayılı yazısı ile «bir yıl 
müddetle muvakkaten fizik ve ortapedik teda
vi yapılabilen yerlerde istihdamının uygun, oH.a-
oağu, mütalâa üzerine 18 . 2 . 1967 gün ve 4137 
sayılı kararname ile Ankara'ya nakli yapılmış
tır. 

5. Yukarıda belirtilen işlemler sonucu ka
nun ve komisyonun takdir ve tasarruflarına 
aykırı herhangi bir işlem yapamadığı gibi il
gili Genel Müdür Yardımcısı Rahmi ider'e at
fedilen davranışın vukuunu doğrulıyacak bir 
nitelik bulunmadığını bilgilerinize saygı ile arz 
ederim. 

5. — Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'-
m, petrol nakliyatında kullanılmak üzere ithal 
edilen deniz tankerine dair sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel ile Ulaştırma Bakanı Sa
dettin Bilgiç'in yazılı cevapları (7/498) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ulaştırma ve Ticaret 
bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica eder, saygılarımı sunarım. 

Muzaffef Karan 
Denizli Milletvekili 

1. — Bu yıl, petrol nakliyatında kullanıla
cak, 35 bin ve 60 bin tonluk iki deniz tankeri
nin yurdumuza ithali için, Hükümetçe bir ka
rar alınmış mıdır? 

2. — İthal yetkisi özel teşebbüse verilmiş 
bulunan 35 bin tonluk tankerin ithalâtçısı kim 
veya hangi firmadır? Hangi yabancı firma
dan, kaça alınıp, Devlete kaça satılmaktadır? 

3. — Bu ithalât, Devlet eliyle yapılmış ol
saydı, kârımız ne olacaktı? 

4. — Kamu sektörü yoluyla ithaline karar 
verildiği söylenen 60 bin tonluk petrol tanke
ri, hangi yabancı firmadan ithal edilmektedir? 

Arada komisyoncu var mıdır? Varsa kimdir 
ve ne kadar komüsyon almaktadır? 60 mil
yon liraya satmalmacağı söylenen bu tankerin 
teknik vasıfları nelerdir? 

5. — İthalât için hangi yabancı firmalara 
başvurulmuştur ve teklif ettikleri satış fiyatla
rı nelerdir? 

6. — Koordinasyon kurulunun kararları, 
tavsiye ve uyarıları göz önüne alınmış mıdır? 

7. — İthalât işlerini, D. B. Deniz Nakliyatı 
teknik heyetinin yürütmesi gerekirken, bu yet
ki, hangi sebeplerle Türkiye petrollerine ve
rilmiştir? Bu kurumun statüsünde, gemicilik 
işleri ile uğraşan bir organizasyon var mıdır? 

8. — Sipariş edilen gemilerin teknik kon-
trollarını kimler yapmıştır? Türkiye'ye geldik
leri zaman, sefere çıkmadan, bir kere daha tet
kik ve kontrol edilmeleri için, her hangi bir 
karar alınmış mıdır? 

Gemi, uçak, tren ve traktör gibi araçlar, 
aracılar ve komüsyoncular tarafından ithal 
edildiği için, Devlet eliyle bâzı kişilere durup 
dururken havadan milyonlar kazandırılmakta
dır. Kamu yararına kullanılacak bu gibi araç 
ve gereçlerin, doğrudan doğruya Devlet tara
fından ithal edilmelerini yararlı buluyor musu
nuz? Bahsi geçen petrol tankerlerini, aracı ve 
komüsyoncu kullanmadan, Devletçe ithal etmiş 
olsaydık, kazancımız ne olacaktı? 

T. C. 17 Kasım 1967 
Ticaret Bakanlığı 
Dışticaret Dairesi 

Şube remzi ve No. 400 - 5/22942 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1 . 11 . 1967 tarih ve 7/498 - 5138/ 

30878 sayılı yazıları. 
Petrol nakliyatında kullanılmak üzere ithal 

edilmesine karar verilen iki aded tanker hak
kında, Denizli Milletvekili Muzaffer Karan ta
rafından Başkanlığınıza verilen 28 . 9 . 1967 
tarihli yazık soru önergesi tetkik edildi. 

Yurt içinde gemi inşaatımn koordinasyonu 
ve yurt dışından gemi satmalınması veya inşa 
ettirilmesi ile ilgili işlemler, 27 . 7 . 1965 ta-
rih ve 12059 sayılı Resmî Gazetede yayımlan
mış bulunan ve 6/4890 sayılı Kararname ile ka
bul edilen yönetmelik hükümleri dâhilinde, 
Ulaştırma Bakanlığı ve bu bakanlığın daveti 
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ile toplanan gemi koordinasyon komisyonunca 
yürütülmektedir. 

Bu itibarla sorulan hususların adı geçen 
bakanlıkça cevaplandırılması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesine müsaadelerini saygılarım
la arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 20 . 12 . 1967 
Sayı*: 1840-1 

Konu: ithal edilen iki aded 
tanker Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/49C . 5138/30878 sayılı yazı: 

Deniz nakliyatında kullanılmak üzere ithal 
edilen iki tankere dair Denizli Milletvekili Mu
zaffer Karan'm yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Akar yakıt nakliyatında kullanılmak üze
re 35 ve 60 bin tonluk iki tankerin ithali Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından uy
gun görülmüş bu hususta ayrıca kararname is
tihsaline mahcX olmadığı Başbakanlık Kanunlar 
ve Kararlar Tetkik Dairesinin 28 . 12 . 1966 ta
rih ve 75/16 - 7460 sayılı yazısı ile bildirilmiş
tir. 

2, İthal yetkisi özel sektöre verilmiş bulu
nan 34 005 DW. tonluk (Thorstrand) yeni adı 
(Payaz) olan tankerin ithalâtçısı, istanbul Top
hane İskele caddesi Mescit sokak inci han kat 
2 de, «Yakıt Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şirketi» 
dir. 

Tanker Norveç'te kâin A/S And Aktiesels-
kabet Ornen «A/S Thordahl» firmasından 
3 000 000 dolara, % 25 i peşin, % 75 i 5 sene 
vadeli, birinci derecede ipotekli ve % 6,5 faizli 
olarak satınalmmıştır. 

Londra Başkonsolosluğumuz tarafından 
17 . 8 . 1967 tarihmde tanzim olunan Bayrak 
Şahadetnamesi ile Türk Bayrağı çekilmiş bulu
nan bu tanker Devlete satılmamış olup, özel sek
tör tarafından, satış mukavelesinde mevcut hü
küm gereğince 1967 yılı sonuna kadar dış sular-
clp, çalıştırılacaktır. 

Bu çalıştırma dolayısiyle, bugüne kadar nav
lun olarak 150 000 dolar döviz temin edilmiştir. 

3. ikinci maddede açıklandığı gibi ithalât 
özel sektör tarafından yapılmış ve tanker bu 
*.ektö? tarafmdar. işletilmekte bulunduğundan 
Devlet kân bahis konusu değildir. 

4. Resmî sektör tarafından ithali kararlaş
tırılmış olan ikinci tanker (Berge Racine) yeni 
adı (Germik) olup, 69 935 DW. tonluktur. 

Bu. da Norveç'ten Türkiye Petrolleri A. O. 
bğı tarafından 5 600 000 dolara % 25 i peşin, 
% 75 i geminin teslimi tarihinden itibaren altı 
ay sonra başlamak üzere altlar aylık on müsavi 
taksitte ve % 6,5 faizli olarak satınalmıp, D. B. 
Deniz Nakliyatı T. A. Ş. ne devredilmiştir. 

Bu tanker de satış mukavelesi hükmü gere
ğince 1967 yılı sonuna kadar dış sularda çalışa
cak, bu suretle memlekete döviz temin edecek
tir. 

Satış muamelesinde komisyoncu yoktur. 
Tankerin, Rotterdam'da «Verolme Dock - And 

Shipbuilding Co. Ltd.» tersanesinde 27 .10 .1967 
- 3 .11.1967 tarihleri arasında gasfree ameli-
vesji yapılırken ve bilâhara da kuru havuzda ya-
mlan muayenesi neticesinde gerek klaslı olduğu 
Det Norskeveritas sörveyörleri, gerekse müşa
hit olarak bulunan A. B, S, (Amerikan Klas Mü
essesesi) sörveyörleri ile D. B. Deniz Nakliyatı 
T. A. Ş. ve Türkiye Petrolleri A. O. teknik he
yetleri tarafından verilen raporlara nazaran tek
nik durumu : 

a) Tankerde her hangi bir Recommande-
tion'p icabettirecek kusurlu bir durum görülme
mi?, bilhassa teknek altı ve omurga levhalarının 
sayanı dikkat bir mükemmeliyette bulunduğu, 
muhtelif denizli havalardaki seyir sırasında ge
minin boş veya yüklü hallerinde birçok permler
de ekseriyetle rastlanan levha deformasyonlarm-
dan en ufak bir iz dahi bulunmadığı gibi, birçok 
büvük tanker ve yük gemilerinde tesbit edilmiş 
olan kaynak dikişleri civarındaki, «Pitting» 1er 
görülmemiştir. 

b) Ambar içi incelemesinde, her tüvlü çelik 
elemanlar temiz bir durumda görülmüştür. 

c) Geminin seferi esnasında bir kanadı gö
bekten kopmuş olan pervane kuru havuzda gö
rülmüş, kopmanın malzeme ve döküm hatasından 
doğduğu, dünyaca tanınmış pervane imalcisi 
olan «Stone Manganeze Marine Ltd.» in yapmış 
olduğu yeni pervanenin, verimde her hangi bir 
değişme yapmadığı, gemi hızında bir azalma ol-
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mıyacağı ve mukavemet bakımından, eskisine 
nazaran % 20 daha sağlam olduğu anlaşılmış
tır. 

d) Ana makina, Krank Pin ve Palamar Pin 
ile yataklarının, makinanm en önemli kısmını 
teşkil eden Türbo Blowerler'in mükemmel du
rumda bulundukları görülmüştür. 

e) Yardımcı makinalardan üç dizel jenera
tör grupunun ve diğer bütün yardımcılarla, 
tulumbaların iyi ve normal durumda bulunduk
ları, elektrik tesisatı ve cihazlarının normal ve 
iyi durumda olduğu görülmüştür. 

f) Üzerinde ehemmiyetle durulmuş olan 
Stern Tüyp şayanı dikkat şekilde normal, ku
sursuz, temiz ve iyi bulunmuştur. 

g) Dümen makinesi, ırgat iyi ve normal du
rumda, şaftlar da mükemmel olarak tesbit edil
miştir. 

5. Bu tankerin satmalmması hususunda Ba
kanlığımız hiçbir teşekkül ile temasa geçmemiş
tir. 6/4890 sayılı Kararname ile kurulmuş bulu
nan Gemi Koordinasyon Komisyonunun gemi
leri ithal etmek istiyenlere vermiş olduğu ön 
müsaadesi üzerine, gelen teklifler bu komisyo
na getirilmiş, Bakanlığımız, Maliye, Ticaret, Sa
nayi bakanlıkları, Deniz Kuvvetleri Komutanlı
ğı temsilcisi ile, Denizcilik Bankası T. A. O. ter
saneler ve Bankacılık, TMMOB Gemi Mühendis
leri ve Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri 
Odaları, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsları Birliği ile özel sektör 
olarak da Denizcilik Ltd. Şirketi temsilcilerin
den kurulu 13 kişilik Komisyonun vesikalar üze
rinde yapmış olduğu tetkikat neticesinde en uy
gun gördükleri Türkiye Petrolleri A. O. mn tek
lif ettiği gemiye satmalma müsaadesi verilmiştir. 
Bu bakımdan ithalât için hiçbir yabancı firmaya 
müracaatte bulunulmadığı gibi fiyat da alınmış
tır. 

6. Gemi Koordinasyon Komisyonu, gerek 
kendi içinde yaptığı ve gerekse gemi mühendis
leri odası mütehassıs elemanlarına yaptırmış ol
duğu. tetkikler sonunda (Berge Racine - Germik) 
tankerini, kararnamedeki aranılan şartlara en 
uygun bulması sebebiyle nihai müsaade belgesi 
vermiş bulunmaktadır. 

7. 60 bin tonluk tankerin satmalmması ile 
ilgili olarak; 

I - Marmara Transport A. Ş. 

II - D. B. Deniş Nakliyatı T. A. B. 
III - Türkiye Petrolleri A, O., 
nm müracaatları, Gemi Koordinasyon Komis

yonuna intikal ettirilmiştir. 

Komisyon muhtelif tarihlerdeki toplantıların
da, mukayeseli rantabilite hesaplarına dayana
rak yaptığı inceleme neticesinde TPAO nm tek
lif ettiği bu gemiyi en uygun teknik evsafta ve 
en rantabl olarak seçmiş, ortaklığın Pipe Line ile 
Payas'a akıtılan ham petrolün sahibi bu
lunmasını da dikkat nazara alarak, geminin bu 
ortaklık tarafından satmalmması na karar ver
miş ve adma nihai müsaade belgesi tanzim edil
miştir. 

Adı geçen ortaklığın çalışma fonksiyonunun 
tetkikinde, deniz taşıtmacılığı ile ilgili işletmeci 
olmadığı anlaşıldığından, Ulaştırma, Maliye, Sa
nayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarının 
iştirak ettiği bir toplantıda geminin, halen bu iş
letmeciliği yapmakta ve birçok gemiye sahip 
bulunmakta olan D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 
ne verilmesi kararlaştırılmış olmasına rağmen, 
bu arada Süveyş hâdiselerinin çıkmasını ve kana
lın kapatılmasını formajör olarak ileri süren sa
tıcının, satıştan vazgeçmesi ihtimali belirmiş ol
duğundan, ilk satış işlemi TPAO tarafından yü
rütülüp son muameleler D. B. Deniz Nakliyatı 
T. A. Ş. tarafından ikmal edilmiş ve tanker sa-
tınalınmıştır. Arada her hangi bir komüsyoncu 
yoktur. 

8. Geminin teknik kontrolları, satış muka
velesine göre Rotterdam'daki havuzda klâslı bu
lunduğu Det Norskeveritas ve A. B, S. Sörveyör-
leri ile D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. namına Ge
mi Makinaları İşletme Mühendisi Şeref Soykurt, 
Elektrik Yüksek Mühendhi Dr. Fethi Eralp, 
Gemi inşaiye Yüksek Mühendisi Yılmaz Taban
lı, Güverte Enspektörü Uzakyol Baskaptanı Zi
ya Turan, Başhukuk Müşaviri Dr. Özhan Gür-
kan ve Türkiye Petrolleri A. O. namına da Ge
mi inşaiye ve Makina Yüksek Mühendisi Ham-
za Özmeral, Gemi İnşaiye Yüksek Mühendisi Pro
fesör Kemal Kafalı ve Gemi Makinaları Yüksek 
Mühendisi Türk Loydu Sörveyanı Mümtaz Bal-
söz'den müteşekkil teknik heyetler tarafından 
yapılmış ve hazırlanmış olan müspet raporlar 
alınmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Dr. Sadettin Bilgiç 
Ulaştırma Bakanı 
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6'. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in, 
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde öğrenci yurdu bi
nası inşasına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
tlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/556) 

22 . 11 . 1967 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurmanızı rica ve istirham ederim. 

istanbul Milletvekili 
Osman Özer 

1. Yüksek okullarımızın çok miktarda tek
sif edildiği ve 16 binin üzerinde talebenin oku
duğu Beşiktaş kazamızda bir tek yurt binası 
yoktur. Programa alınmış ise ne zaman ve nere
de yapılacağını alınmamış ise Vekâlet olarak ne 
düşünüldüğünün bildirilmesini rica ederim. 

T. 0. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 12 . 1967 

Parlâmento irtibat Müdürlüğü 
692 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 24 . 11 . 1967 gün ve 7/556 - 5385/32774 
sayılı yazınıza : 

İstanbul Milletvekili Osman Özer'in İstanbul 
ili Beşiktaş ilçesinde öğrenci yurdu binası inşa
sına dair verdiği yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevap notumuz ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
ilhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

İstanbul Milletvekili Osman Özer tarafından 
verilen yazılı soru önergesine cevap notu 
İstanbul - Beşiktaş semtinde halen Kurumu

muzca idare ve işletilen 2 yüksek öğrenim yur
du vardır. Bunlar : 

1. 444 yatak kapasiteli Gümüşsüyü, 
2. 114 yatak kapasiteli Orfcaköy erkek yurt

larıdır. Her iki yr/rt binasının mülkiyeti de ku
ruma aittir. 1967 yılı Temmuz ayı sonuna ka
dar kiralık olarak idare ve işletilen 135 yatak 
kapasiteli Harbiye erkek yurdu; Kurumumu
zun yurt standartları seviyesinde olmadığı, sa
hibinin isteği ve Yüksek De-etleme Kurulu
nun temennimi ve tavsiyeleri muvacehesinde 
mezkûr tarihte hizmete kapatılmıştır. 

Beşiktaş semtinde, İstanbul Teknik Üni
versite ve Teknik Okulları ile Güzel Sanatlar 
ve Tatbikî Güzel Sanatlar Akademileri ve özel 
yüksek okulların varlığı dikkate alınarak, ku
rumumuzun teşekkülünden bu yana, yatak 
kapasitesini artırıcı teşebbüslere girişilmiş olup, 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Malûmları okluğu üzere, mezkûr semtte arsa 
fiyatları fevkalâde yüksektir. Bir misal olmak 
üzere, Gümüşsüyü yurdu karşısında özel şa
hıslara ait arsanın M2 si için 3 000 - 4 000 Tl. 
talebedildiğini belirtmek yerinde olur kanısın
dayız. 

Bu durum muvacehesinde, Beşiktaş semtin
deki yurt yatak kapasitesini artırma teşebbüs-
lerimiz 2 yanlü olarak ele alınmıştır. 

A) Mevcut yurtların yatak kapasitesini ar
tırma teşebbüsleri, 

B) Yeniden yurt sitesi inşası faaliyetleri, 

A) Mevcut yurtların yatak kapasitesini ar
tırmak üzere, Gümüşsüyü yurdu binasına kat 
ilâvesi; teknik sebeplerle, mezkûr binanın gü
neş cephesindeki spor sahasına ek pavyon inşa 
edilmesi hususu da, Teknik binanın güney cep
hesindeki spor sahasına ek pavyon inşa edil
mesi hususu da, Teknik Üniversite Rektörlüğü
nün muvafakati istihsal edilmediği ve imar du
rumu verilûLijJÜği cihetle mümkün olamamıştır. 

B) Yeniden yurt sitesi inhası faaliyetleri
miz, evleviyetls arsa sağlanmasına bağlı bulun
duğundan ve özel şahıslara ait arsaların çok 
pahalı oluşu dikkate alınarak, kuruluş kanu
numuzun 40 ncı maddesine göre, Devlete ve Be-
bdiyeye ait arsalardan yararlanma çabasına 
girişilmiştir. Bu çalışmalarımız kısaca : 

a) 7363 sayılı Kanunla Hazineden Beledi
yeye intikal eden, 55 pafta 1 095 ada 7 parsel 
numaraları 133 390 M2 ve yine aynı pafta ve 
ada 8 parsel numaralı 26 916 M2 lik iki arsa 
yurt inşası iyin uygun görülmüştür. Ancak, 
istanbul Belediyesi 20 . 9 . 1966 gün ve 6393 
sayılı yazı ile, bahsi geçen arsaların kurumumu
za devredilenıiyeceğini bildirmiştir. 

b) Yıldız Teknik Okulu yakınındaki 639 
ada 37 parsel sayılı Hazine arsasının da 351 
sayılı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince ku-
romumuza devri Maliye Bakanlığından tale-
bedilmi], mezkûr arsa Millî Savunma Bakan-
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lığına tahsisli olduğundan, devri mümkün ola
mamıştır. 

c) Yıldız Teknik Okulu sahası içinde yurt 
binası inhasına müsait bir kısım arsa,nın kuru-
ımmuza devri hususu Okul Müdürlüğüne yazıl
mış, 14 . 5 . 1906 gün ve 14435 sayı ile alınan 
covabi yazıda, mezkûr yerin, okul inkişaf sa
hası olduğu bu sebeple devredilemiyeceği bildi
rilmiştir. 

ç) istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fa
kültesi arkasındaki QQ pafta 703 ada 21 sayılı 
parseldeki 2 920 M2 lik arsanın alınmasına ça
lışılmaktadır. 

Bu konuda istanbul Belediyesiyle yapılan 
şifahi temas neticesinde, imar plânı ile kadostro 
durumu arasındaki çelişikliğin giderilebilmesi 
için işin tetkik safhasında olduğu ve 21 sayılı 
parselin bitişiğindeki 2 numaralı arsanın da 
istimlâki gerekeceği veya imar plânının değişti
rileceği öğrenilmiş olup Belediyenin katı karar
larına intişar edilmektedir. 

İstanbul - Beşiktaş semtinde bir yurt sitesi 
inşa edilmesi için, 1967 program yılında 
1 000 000 Tl. 1968 program yılında 500 000 Tl. 
ödenek tefrik edilmek suretiyle bahse konu hu-
f ısun I ve II nci Beş Yıllık Pl.ında öngörülmüş 
projeler meyanmda bulunduğunu ve 1967 prog
ramının neşredildiği 13 . 2 . 1967 gün ve 12526 
sayılı Resmî Cfasetenin 136 - 137 nci sayfala
rında yer aldığını belirtmek suretiyle keyfiyeti 
bilgilerinize, arz ederiz. 

7. — Adana Milletvekili Ali Karct'nın, 1950 
yılından beri kaç bankanın tasfiyeye tabi tutul
duğuna dair sorusu ve Başbakan adına Maliye 
Cihat Bilgehan'ın yazılı cevabı (7/558) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Başbakan tara
fından cevaplandırılma için aracılığınızı dile
rim. 

Adana Milletvekili 
Ali Karcı 

1. 1950 yılından beri, kaç banka tasfiyeye 
tabi tutulmuştur? isimleri nelerdir? 

2. Maliye Bakanlığı, 1950 yılından bu ya
na tasfiyeye tabi tutulan ve bu bankalardan 
alacaklı bulunan tasarruf sahiplerine, fukara 
halkımızın sırtından vergi olarak toplanan 

paralardan, kaç yüz milyon Türk Lirası öden
miştir? 

3. Tasfiyeye tabi tutulan bu bankaların 
50 000 liradan yukarı: 

A) Nakit 
B) Teminat mektubu 
O) Kefalet kredisi 
Alarak borçlarını ödemiyen bu . kişiler, 

şirketler hangileridir? 
4. Bu tasfiyelere sebebolan 
A) Banka idarecileri, 
B) idare Meclisi üyeleri 
C) Borçlular, 

hakkında hangi kanuni işlemler yapılmıştır? 
Bankaların tasfiyelerine, haksız ve usulsüz 

kredi açmak suretiyle sebebclanlardaıl 1950 den 
:u yana aflardan faydalananlar var mıdır? 
İlimlerdir? 

5. Tasfiyeye tabi tutulan bankaların, tas
fiyeye başlangıç tarihi ve bitim tarihi nedir? 

6. Maliye Bakanlığı, hangi bankaları iflâs
tan kurtarmak için : 

A) Sermaye iştirakinde, 
B) Finansman iştirakinde, 
Bulunmuştur? 
Bu iştirakler tutarı kaç milyon liradır? 
7. Maliye Bakanlığı hangi bankayı, veya 

ankaları tasfiyeden kurtarmak veya mevduat 
bdiyelerinde kolaylık sağlamak üsere nakdî 
ılışmanda bulunmuştur? 

8. Halen Maliye Bakanlığı vesayeti altın
da faaliyet gösteren banka var mıdır? Bakan
lık, 

A) Finansman yolu ile mi? 
B) Kontrol yolu ile mi? 
C) Doğrudan doğruya mı? 
Bu bankalara destek olmaktadır? 

T. C. 25 Aralık 1967 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü 
ve Milletlerarası iktisadi 

işbirliği Teşkilâtı 
Bankacılık Şubesi 

Sayı : 52180 - 36 - 59525 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlık makamının 6 . 12 . 1967 

tarih ve 77 - 113/7835 sayılı yazılarına bir ör
neği ilişik olarak alınan 24 . 11 . 1967 tarih ve 
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7/553/11945/2234 sayılı yasılan ile önerge su
reti. 

Adana Milletvekili Sayın Ali Karcı tarafın
dan, 1950 yılından bu yana tasfiyeye tabi tu
tulan bankalarla ilgili olarak Başbakanlık ma
kamına yöneltilen ve bakanlığımızca cevaplan
dırılması tensibolunan 22 . 6 . 1966 tarihli so
ru önergesinin bu defa yazılı olarak cevaplan
dırılmasının istenilmesi üzerine, önergede soru
lan hususların cevabı sırasiyle aşağıda arz 
olunmuştur. 

1. — Soru önergesinin 1 nci maddesi, 1950 
yılından bu yana tasfiyeye tabi tutulan ban
kaların adedine ve isimlerinin bildirilmesine 
ait bulunmaktadır. 

Sualin kapsadığı devrenin, bankalar hak
kında uygulanan kanunlar halamından iki bö
lümde nıütalâsı icabeder. 

a) 7129 sayılı Bankalar Kanununun bütün 
hükümleriyle yürürlüğe girmiş bulunduğu 
2 Ekim 1953 tarihinden önceki devre : 

Bu devrede yürürlükte bulunan 2999 sayılı 
Bankalar Kanunu, bankaların tasfiyeleri veya 
birleşmeleri konularında özel hükümler ihtiva 
etmemekte idi. Bu bakımdan anılan devrede, 
g3rck kuruluşlarından gelen bünyevi aksaklık
lardan gerekse faaliyetleri sırasında malî bün
yelerinin za'fa uğramasından mütevellit ban
kaların Hükümetçe tasfiyelerine gidilememiş 
vs ancak kendi yetkili organlarının almış ol
duğu. kararlarla tasfiyeye girmişlerdir. 

Nitekim, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
meriyete girmesini mütaakıp, bu kanunun ban
kaların kuruluşları ve asgari sermaye mükelle
fiyetlerine mütaallik âmir hükümlerine inti
bak devresi olarak tâyin olunan üç yıllık müd
det içerisinde durumlarını uyduramamaları se
bebiyle yetkili organlarının aldığı kararlarla 
tasfiyeye girmiş olan bankalar, Türk Yapı Ban
kası, Konya iktisadi Millî Bankası, Akseki Ti
caret Bankası, Göynük Sanayi ve Kredi Banka
cı, Bor Zürra ve Tüccar Bankası, Niğde Ban
kası, Lüleburgaz Birlik ve Ticaret Bankası, 
Akşehir Bankası, Amerikan Ekspres Comp! tnc. 
olmak üzere dokuz adedtir. 

b) 7123 sayılı Bankalar Kanununun bü
tün hükümleriyle meriyete girdiği 2 Ekim 1958 
tarihinden sonraki devre : 

Bu kanunda ise, yeni bir görüş ile, malî bün
yesi taahhütlerini karşılıyamıyacak derecede 
za'fa duçar olan bankalar için Hükümete bâzı 
yetkiler tanınmış bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun bankaların murakabesin
de Hükümetin salâhiyetinden bahseden 60 ncı 
maddesinde, Bankalar Yeminli Murakıplar ta
rafından yapılan tetkikler sonunda bir banka
nın malî bünyesinin taahhütlerini ifa edemiye-
cek derecede za'fa duçar olduğunun tesbiti ha
linde, Hükümetçe Banka Kredilerini Tanzim 
"komitesinin mütalâsı alınarak, böyle bir ban
ka için geçici bir idare meclisi teşkil ve gerek
li bilcümle tedbirleri ittihaz etmek üzere Ma
liye Başkanına yetki verilmektedir. 

Ayrıca, hakkında mezkûr madde hükümleri 
rgiîlaî*o,n bankalar nezdinde, aynı kanunun 

02 nci maddesi gereğince, Maliye Bakanlığı 
arlına denetlemeyi ifa ve alınması lüzumlu gö
rülen tedbirleri tesbit ve idare meclisine tavsi
yelerde bulunmak üzere özel murakıp tâyin 
Sunmaktadır. 

Bankalar Kanununun 60 ncı maddesi hük-
lüne tabi, tutulan bankaların malî durumları

mı düzeltilmesi istikametinde mevzuatın ce-
as verdiği imkânlar ölçüsünde alman tedbir-

^re ve sarf edilen gayretlere rağmen normal 
bankacılık faaliyetlerinin devamına imkân gö-
rülememesi halinde ise, Bankalar Kanununa 
ek 6 . 12 . 1960 tarihli ve 153 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tedricen tasfiyelerine karar 
verilmektedir. 

Mali bünyesi taahhütlerini ifa edemiyecek 
derecede za'fa duçar olan bir bankanın kendi 
-ıkıboti ile barşbaşa bırrSolması, diğer b"'r ifade 
ile iflâsa terk edilmesinin ekonomide banka 
bünyesini aşan geniş ölçüde tahripkâr tesirleri 
olacağı açık bir gerçektir. 

Bu konuda bilhassa mevduatın himayesi ve 
vatandaşın tasarruf zihniyetinin korunması bü
yük önem. taşımakta ve bütün memleketlerin 
bankacılık mevzuatında genellikle mevduat 
Devletin himayesine mazhar kılınmış bulun
maktadır. 

Bankalar Kanununa ek 153 sayılı Kanunla 
mevzuatımıza getirilmiş olan tedricen tasfiye 
sistemi sayesinde yukarıda işaret olunan mah
zurlar önlenmiş olmaktadır. 

7129 sayılı Bankalar Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihten bu yana 60 ncı madde hüküm-
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lerine tabi tutulmuş olan sekiz bankadan aşa
ğıda isimleri yazılı yedi banka alınan tedbirle
re rağmen faaliyetinin devamına imkân görüle
mediğinden 153 sayılı Kanun hükümlerine gö
re tedricen tasfiyeye tabi tutulmuşlardır. 

Banka adı Tasfiye başlangıç tarihi 

Sanayi Bankası 
Esnaf Kredi Bankası 
Doğubank 
T. Birleşik Tasarruf ve 
Kredi Bankası 
Tutum Bankası 
Eaybank 
Türkiye Kredi Bankası 

15 . 2 . 1961 
15 . 2 . 1961 
5 . 12 . 1961 

28 . 3 . 1961 
4 . 7 . 1963 
7 . 7 . 1964 
4 . 6 . 1966 

Bu tasfiyede, bankanın borç ve taahhütle
rinin ödenmesi (Hissedarların sermaye hissele
ri hariç) ve alacaklarının tahsili bir zaman içe
risine yayılmakta ve bütün bu hususların ger
çekleştirilmesi uzun zamana ihtiyaç göstermek
tedir, Bu bakımdan yukarıda isimleri yazılı 
bankaların tasfiyeleri halen devam etmektedir. 

2. — Soru önergesinin ikinci maddesinde, 
tasfiyeye tabi tutulan bankalardan alacaklı bu
lunan tasarruf sahiplerine halktan vergi olarak 
toplanan paralardan kaç yüz milyon Türk lira
sı ödendiği sorulmaktadır. 

Tasfiysye tabi tutulan bankalara bütçe ka-
naliyls her hangi bir tediye yapılmamakta ve 
tasfiye!;;, yukarıda temas olunduğu üzere, 153 
sayılı Kanunun derpiş ettiği sistem içerisinde 
yürütülmektedir. 

153 sayılı Kanunda, tasfiye neticesinde ta-
hassıü edecek nihai ve katî açık miktarının, 
"Lîe.-kes Bankası nezdinde .tesis olunan fondan 
karşılanacağı kabul olunmuştur. Fon, bankala
rın yıl sonradaki bilançolarında kayıtlı tasar
ruf ve ticari mevduat toplamının binde yarı
mına takabül eden miktarı Merkez Bankası 
nezdindeki özel bir hesaba yatırmaları ile te
şekkül etmektedir. Ayrıca, kanunda fon mev
cudu. rıaksada yetmediği takdirde, ileride tera
küm edecek miktarlardan mahsubu yapılmak 
surolr.yle Merkez Bankasınca banka kredileri
ni tanzim komitesi kararında belirtilen miktar 
ve şekillerde fona avans verilebileceği derpiş 
olunmuştur. 

Merkez Bankasının 8 . 12 . 1067 tarihli va
siyetine göre mezkûr fona verilmiş olan avans 
miktarı, 269,0 milyon liradır. 

3. — Soru önergesinin üçüncü maddesiyle, 
tasfiyeye tabi tutulan bankalardan ellibin lira
dan yukarı nakit, teminat mektubu, kefalet 
kredisi almış olan şahısların isimlerinin bildi
rilmesi istenilmektedir. Bu husus Bankalar Ka
nununun 74 ncü maddesi muvacehesinde ban
ka sırları meyanında olması sebebiyle açıklan
ması mümkün bulunmamaktadır. 

4. — Soru önergesinin dördüncü maddesin
de, tasfiyelere sebebolan banka idarecileri ve 
borçluları baklanda ne gibi kanuni işlemlerin 
yapıldığı ve 1950 den bu yana aflardan fayda
lananların kimler olduğu sorulmaktadır. 

Bankalar Kanununa ek 153 sayılı Kanunla 
tasfiyeye tabi tutulan Sanayi Bankası, Esnaf 
Iredi Bankası, Doğubank, Türkiye Birleşik 

Tasarruf ve Kredi Bankası, Tutum Bankası, 
Raybank ve Türkiye Kredi Bankasında bakan
lığımız Bankalar Yeminli Murakıpları tarafın
dan yapılan tetkikler sonunda Bankalar Kanu
nu ve ödünç Para Verme İşleri Kanununa ay
kırı olarak yapıldığı tesbit olunan işlemlerin
den dolayı ekli listelerde isimleri zikredilen 
banka sorumluları hakkında takibat icrasını 
ieminen keyfiyet ilgili savcılıklara intikal etti
rilmiştir. Ancak, muhtelif tarihlerde yürürlüğe 
giren 113, 134, 218 ve 780 sayılı Af kanunla
rı muvacehesinde ilgililer hakkındaki takipler 
düşmüş bulunmaktadır. 

5. — önergenin, tasfiyeye tabi tutulan ban-
' laların, tasfiyeye başlangıç ve eğitim tarihleri
nin bildirilmesine dair üçüncü maddesinin ce
vabı birinci madde münasebetiyle yapılan açık
lamalar sırasında verilmiş bulunmaktadır. 

6. — Soru önergesinin, Maliye Bakanlığın-
i:\ bankaları iflâstan kurtarmak için sermaye 
'. tiraki ve finansman temini yönünden alınmış 
)lan tedbirlerin açıklanmasını istiyen hususu

na gelince; 
a) 1958 yılında yapılan tetkikler sonunda 

Türkiye Eski Muharipler Bankası ile Türkiye 
Muallimler, Memurlar ve Subaylar Bankasının 
malî bünyelerinin taahhütlerini ifa edemiye-
cek derecede zaıfa duçar oldukları tesbit edil
miştir. Hükümetçe, bu bankalar hakkında 7129 
sayılı Bankalar Kanununun 60 ncı maddesinin 
uygulanması suretiyle gerekli bilcümle tedbir-
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lerin ittihazına, lüzumu halinde sermayelerinin 
tezyidine veya 1958 yılı Bütçe Kanununun 
4 ncü maddesi esasları dairesinde Hazineyi iş
tirak ettirmeye matuf tedbirleri almaya Mali
ye Bakanı yetkili kılınmıştır. 

Alınan yetkiye müsteniden yukarıda isimle
ri zikredilen iki bankanın Bankalar Kanunu
nun 63 ncü maddesi hükmüne göre birleşmele
rine müsaade edilmiş ve bu suretle kurulan 
Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası
nın statüsünün ortaklar genel kurullarınca ka
bulü sırasında 1958 yılı Bütçe Kanununun 
4 ncü maddesi hükmünün cevazından faydala
nılmak ve Hazine portföyündeki tahvil ve hisse 
senedi satımından tahassul eden miktarlardan 
karşılanmak suretiyle bu bankalardaki Hazine
nin cüzi iştirak hissesi artırılmış ve Hazine ye
ni bankaya 9 milyon 237 bin 800 lira miktarın
da iştirak etmiştir. 

Hükümetçe bu yolda karar alınmış olması, 
yukarıda temas edildiği veçhile, 153 sayılı Ka
nunda öngörülen tedricen tasfiye sisteminden 
önceki devrede bu bankaların iflâsa terk edil
melerinin banka bünyesini aşan ekonomik mah
zurlarını önlemek gayesinden mülhem olmuş
tur. 

b) Türk Bankacılık sistemini kuvvetlen
dirmek ve böylece halkın bankalara itimadını 
artırmak ve daha süratli ekonomik gelişme 
imkânları yaratmak gyaesiyle potansiyel yaşa
ma gücünü kaybetmemiş bankalara teknik ve 
malî yardım sağlamak amaciyle Amerikan yar
dım karşılıklarından 22 . 5 . 1961 tarihli proje 
anlaşması ile 40 milyon liralık (Bankalar Re-
organizasyon Fonu) teşkil edilmiş bulunmakta
dır. 

Anlaşma hükümlerine göre fon yardımları 
b31 yıl içindir. Bu müddetin sonunda üç yıl
lık likidasyon süresi kabul olunmuştur. Bu an
laşmanın tatbikatından olarak, Buğday Ban
kası ile Türk Ekspres Bank'm füzyonu netice
sinde kurulan Anadolu Bankasına 15 milyon 
lira sermaye iştiraki temin edilmiş ve yine bu 
fondan 15 milyon lira borç verilmiştir. 

Bu yardımlar sayesinde Anadolu Bankası
nın normal bankacılık faaliyetine devam etme
si imkânı sağlanmıştır. 

c) Malî bünyeleri taahhütlerini ifa edemi-
yecek derecede za'fa duçar olmuş bulunan Tür
kiye Bağcılar Bankası ile Türkiye Kredi Ban

kasının normal bankacılık faaliyetlerinin deva
mına imkân verilmek gayesiyle bankalararası 
tesanüt fikrinden hareketle Türkiye tş Ban
kası, T. O. Ziraat Bankası, Sümerbank, Eti-
bank ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının ka
tıldığı «Bankalararası Yardım Konsorsiyumu» 
teşkil olunmuştur. Bu kanaldan Türkiye Bağ
cılar Bankasına 10 milyon lira, Türkiye Kredi 
Bankasına 45 milyon liralık yardım sağlanmış
tır. 

7. — Yukarıdaki bendde arz olunan izahat 
dışında, soru önergesinin 7 nci maddesinde 
bahis konusu edildiği veçhile, bakanlığımızca 
tasfiyeden kurtarmak veya mevduat tediyatın-
da kolaylık sağlamak üzere bankalara nakdî 
plasmanda bulunulmamaktadır. 

8. — Halen, yalnız Türkiye Bağcılar Ban-
T.:ası hakkında Bankalar Kanununun 60 ncı 
iaddesi hükmünün uygulanmasına devam edil

mektedir. Bu banka yukarıda temas olunan 
bankalararası Yardım Konsorsiyumu kanalı 
ile sağlanan yardımlar sayesinde faaliyetine 
devam etmekte ve bankanın durumunda genel
likle düzelme müşahede olunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Oihad Bilgehan 
Maliye Bakanı 

Tasfiye halindeki bankalar mensuplarından 
haklarında cezai takibat talebinde bulunu

lanlara ait listedir 

Türkiye Kredi Bankası : 
Turhan özdıraman (Şube Müdürü) 
Esnaf Kredi Bankası : 
Ayşe Güner (idare Meclisi Reisi) 
Servet Sürenkök (İdare Meclisi Reisvekili 

ve Âzası) 

Ziya Başer (idare Meclisi Âzası) 
Ali Harputlu » » » 
Yusuf incegüzel » » » 
Ferruh Şahinbaş » » » 
Yaşar Bir » » » 
ismail Noyan » » » 

Ferit Nazmi Gürmen (İdare Meclisi Mu
rahhas Âzası) 

Nazım Tezgül (idare Meclisi Murahhas 
Âzası) 

— 152 — 



M. Meclisi B : 23 29 . 12 . 1967 O : 1 

Sabri Eren (Murakıp) 
Ali Ağacan » 
Hamdi Mocan » 
Mehmet Ali Türksan » 

Sabin Halim Bayav (Umum Müdür Mua
vini ve istanbul Şube Müdürü) 

irfan Kıpçak (Umum Muhasebe Müdürü) 
Selim Başkaya (Umum Muamelât Müdürü) 
Kemal Savrana (istanbul Şube Müdürü) 
Nihat Çoruh » » » 

Ersunal Olcay (istanbul Şubesi Muamelât 
Şefi) 

Türkiye Birleşik Tasarruf ve Kredi Bankası: 
Tarık Gürerk (Umum Müdür ve idare 

Meclisi Âzası) 
Mümtaz Tarhan (idare Meclisi Âzası) 
Mehmet İzmen » » » 
Nihat Demirözü » » » 

(Merkez Şube Müdürü) 
(Murakıp) 

Hasan Tükel 
Kemal Oğuz 
Sabri işbakan » 
Tutum Bankası (Basmahane Şubesi) : 
Hayrettin Cön (Şube Müdürü) 
Talât Kızılışık (Şef) 
Sanayi Bankası : 

Füruzan Yalkm (idare Meclisi Âzası) 
Sabahattin Ertürk » » » 
Hüsnü Yaman » » » 
Mükerrem Sarol » » » 
Erdoğan Yalkın » » » 
Sadi Kazancı » » » 
Cevat Ekol » » » 
Fahrettin Ulaş » » » 
Yekta Teksel » » » 
Hüsnü Erkıvanç » » » 

Haldun Kip (Banka Murakıbı) 
Burhanettin Sunak » » 
Serkis Kürkçiyan » » 
Muzaffer Şahinoğlu » » 
Reşat Tığrak » » 
Mucip Kemalyeri » » 

Mehmet Dost (Banka Şube Müdürü) 
Orhan Ergün » » » 
Ali Akbay » » » 
Muhtar Başkurt » » » 
Doğubank : 
İzzet Şefizade (İdare Meclisi Reisi) 

Tevfik Emiren (idare Meclisi Âzası) 
Lûtfi Erir » » » 
Galip Gürses » » » 
Raybank : 
Abbas Çetin (idare Meclisi Reisi) 
Niyazi Şahin (idare Meclisi Âzası) 
Abdullah özbilen » » » 
Şahin Damar » » » 
Rasim ilker » » » 

Ferit Nazmi Gürmen (Umum Müdür) 
Şükrü Benderli (Umum Müdür Muavini) 
Nurettin Acar (Şube Müdürü) 
Mustafa Bayrı » » 
Cengiz Gerboğa » » 
Zeki Tunçsoy » » 
Mecdi Gerçeker » » 
Talât Kandemir » » 
Şerafettin Gürbüz » » 
Nefii Varnalı (Krediler Müdürü 
Ali Şensoy » » 
Şahap Ercan » » 

Müfit Sunter (Şube Müdür Muavini) 
Cevat Şükrüoğlu » » » 
Muzaffer Uğur » » » 
Özdemir Kerimoğlu » » » 
Kemal Gülsün (ikinci Müdür) 
Vedat Diyarbakırlı » » 
Nihat Bilen » » 
Hasan Yol » » 
Sungur Akaçar » » 
Nejat Akyüz » » 

Nizamettin İnceoğlu (Muhasebeci) 
Vedat Toktay (Şef Muavini) 
Ahmet Hulumen » » 
Vural Yersel (Şef) 
Ekrem Özdel » 
Selâhattin Şen » 
Zuhal Ayan » 
Cumali Metiner (Müdür) 
Cevat Erentürk (Veznedar) 
Hadi İnceoğlu » 

8. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin
cinin, 1965 yılı içinde, yurt çapında, muhtaç 
çiftçiye dağıtılan tohumluk buğday ve arpa mik
tarına dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Tür-
kel ile Devlet Bakam ve Maliye Bakan Vekili 
Seyfi Öztiirk ve Tarım Bakam Bahri Dağda.fın 
»fazılı cevapları (7/560) 
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25 . 7 . 1966 

Iv'iHlet blbabd. Başkanlığına 
Aşağadaki nombuan Tarım, Maliye ve Tica

ret bakanları tarafından yazdı olarak cevap
lan dırdınauua aracılım?sı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Tarık S ya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

1. 1035 yü.\ ioiııdîî yar t çapında muhtaç 
çiıl; üye dağıtılan tohumluk buğday VG Arpa mik
tarı no kadardır? 

Bu tchamlnğan illere güre dağılışı nasıl ya-
P'dauştır ve kor ile yapılan tahmis ne kadardır? 

b, Yalnız Diyarbakır iline yapılan tohumluk 
b..ğday VG Arpa tahsili 1965 yıkııda no kadar
da a, il emrine yapılan 'bu tahsisin, ilçelere veri
li:! hangi ölçülerle vapürn'şiır vo Diyarbakır'ın 
hor b-ir ilçe:bno düşen tohumluk miktar: ne ka
dardır? 

3. Tohumluğan ihtiyari sahihlerine dağıtd-
muunda hangi öloülor kııîlnmılrmrtır? Tohumluk 
dağıtılırken, in akliler den zirai vergi mükellefi 
şartı veya küçük çiıtgi olanların, köyde oturma
sı vo fiden tarımla uğradan kimseler olması 
şartı abanmış mıdır? 

4. Diyarbakır ili çevrecinde 1965 yılı için
de 3 tondan fazîa tohumluk alan kaç şahıs var
dır. 3u ilde bir şahaa verilen en yüksek tohum
luk miktarı ne kadardır? 

5. Diyarbakır ilince yapılan tohumluk tah
sisini az bularak, Tarım Bakanlığına resen mü
racaat etmek suretiyle, özel şekilde tohumluk 
sağlıyan çiftçiler var mıdır? Varsa kaç kişidir 
ve her birinin özel olarak aldığı tohumluk mik
tarı ne kadardır? 

6. 1935 yılı tohumluk tevziinde Diyarba
kır'da, çiftçilikle ilgisi olur yan kişilerin de 
politik baskılarla tohumluk buğday aldıkları vo 
piyasada Kattıkları doğru mudur? Bu şekilde 
tohumluk buğday veya arpa alanların adedi 
kaçtır? 

7. Bir çiftenin ektiği arazi, kaç dönümden 
sonra vergiye tabi olmaktadır? Vergiye tabi 
çiftçiler naud tesbit edilmektedir, Diyarbakır 
ili dâhilinde vergiye tabi ve beyannameli Zirai 
Vergi mükellefi kaçtır. 

8. Üç ton tohumluk buğdayın asgari 300 
dönümlük araıdye ekilmesi gerektiğinden, 3 ton
dan fasla tohumluk alan şahısların bir yıl ev-
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vel ekim - sayım beyannamemi vermiş olmadı 
/e vergi mükebmi olardan gerekmez mi? 

Diyarbakır'da G tondan fazla tohumluk alan-
Ju.e arasında bir yd evvel ekim - sayım beyan
namem veren vo birai Vergiye tabi çirişi adedi 
kaçtır? 

9. Diyarbakır'da 1965 ydı içinde, aldıkla-
...ı tohumluk buğday miktarına 'bakarak vergi 
aükeileiü olmau gerektiği halde, ekim - sayım 
oyannamesi vermiyen ve bu yoldan vergi ver-

mokton imtina ettiği anlaşılan kaç kişi hak-
bmda kovuşturma yapılarak resen vergi takdi
mine gidilmiştir? 

10, Köy muhtarlarınım, kondi mrhtarlık 
balgckrinde, taıaada uğraşan vergiye tabi çift-
dimin isimlerini her yıl Ekim ayı içinde mahallî 
arliyelere biIdbarcLri gerekirken, bunu yap-
laaddarı haldo 3 tonun üs idinde tohumluk ih-
iyaımıı güsLercm maabata dü^cnliysn muiıtar-

'.arm vergi kaçırmaya araaılık yaptıkları bir 
'orşekür. ıbı durumda- olan kaç muhtar hak
anda kovrşlaırma yapılmıştır? 

::.l. Diyarbakır ilinde tolırmluk buğday vo 
a-pa tevziinde yolsuzluklar olduğu doğru mu-
lur? Yolsuzluklar yapılmışsa müsebbipleri hak
anda kovuşturma yapılmış mıdır? 

12. 52üd sayılı Kauuna göro yapılan to
humluk dağıtımı işleminin devamlı şikâyet ko
rusu olduğu vo çoğu kez gerçek ihtiyaç sahip-
. minin mutazarrır olması sonucunu doğurdu
ğu için, tohumluk tevziinde daha rasyonel ve 
memleket gerçeklerine uygun başka bir metot 
uygulanması düşüünlmekte midir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

lamısi Kalem Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 1/401 4 . 12 . 1S67 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 7 . 1966 - 6/397/2598/13763 ve 

34 . 11 . 1067 - 7/5S0/2503/.I.3763 tarih ve sa
yılı yazıları. 

5254 sayılı Kanun hükümlerine göre Tarım 
bakanlığınca muhtaç çiftçiye dağıtılan tohum

luk buğday ve arpa hakkında Diyarbakır Mil
letvekili Tarık Ziya Ekinci tarafından verilen 
soru önergeleri incelenmiş ve sez konusu soru-
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ların münhasıran Tarım ve Maliye Bakanlıkla
rını ilgilendirdiği anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakam 
Ahmet Türke! 

15 . 12 . 1967 
T. 0. 

Maliye Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
Sayı : 25532 - 403/51109 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel 83krete:'lik (Kanunlar Müdürlüğü) 
ilgi : 24 . 11 . 1967 tarih ve 2593 -

13733/7/580 sayılı yasınız. 

1965 yılı içinde, yurt çapında muhtaç çiftçi
ye dağıtılan buğday ve arpa miktarına dair Di
yarbakır Milletvekili Tarık Siya Ekinci tarafın
dan - yazılı soruya çevrilen - sözlü soru öner
gesinin Bakanlığımızla ilgili hususları - öner
genin maddeleri itibariyle - aşağıda cevaplan
dırılmıştır. 

Sera : 3, — Tohumluğun ihtiyaç sahiple
rine dağıtılmasında hangi ölçüler kullanılmış
tır? Toh:ımluk dağıtılırken, isteklilerden zirai 
vergi mükellefi şartı veya küçük çiftçi olanla-. 
rm, köyde oturma ve fiilen tarımla uğraşan 
kimseler olması şartı aranmış mıdır? 

Cevap : 3. — Tohumluklar 5254 sayılı Ka
nana göre -mahallen yaptırılan hasar tesbit ra
porlarında belirtilen çiftçi mahsulünün tabiî 
âfetlerden gördüğü zarar derecesine gere tevzi 
olunmaktadır. 

Tohum dağıtılırken isteklilerin zirai vergi 
mükellefi olup olmadığı araştırılmamakta, kü
çük çiftçiler ön plânda nazara alınarak fiilen 
ılraatle uğraşanlara tevzi edilmektedir. 

Soru : 7. — Bir çiftçinin ektiği arazi, kaç 
dönümden sonra vergiye tâbi olmaktadır? Ver
giye tabi çiftçiler nasıl tesbit edilmektedir. Di
yarbakır ili dâhilinde vergiye tâbi ve beyanna
me]! Sirai Vergi mükellefi kaçtır? 

Cevap : 7, — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nunun 484 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle de
ğişik 12 nci maddesi ile tâyin olunan ölçüleri 
aşan çiftçiler, vergiye tabi olmaktadır. Anılan 
ölçüleri akarak küçük çiftçi muaflığından fay-
dalanmıyan çiftçilerin mahallî tesbitler veya 
beyana müsteniden, mükellefiyetleri tescil edil
mektedir. 

îide 251 aded Zirai Gelir Vergisi mükellefi 
bulunmaktadır. 

Soru : 3. — Üç ton tohnmluk buğdayın as-
'p.ii 300 dönümlük amsiye ekilmesi gerekti
ğindin, 3 tondan fasla tohumluk alan şahısların 
ir yıl evvel ekim - sayım beyannamesi vermiş 

olması ve vergi mükellefi olmaları gerekmez 
mi? 

Diyarbakır'da 3 tondan fazla tohumluk 
"lanlar a r a m d a bir yıl ev'/el ekim - sayım be
yannamesi veren Zirai Vergiye tabi çiftçi ade-
.11 kaçtır? 

Cevap : 8. — Bir dönüm araziye ortalama, 
mibzerle 13 kg., elle serpme suretiyle de 18 kg. 
;ıığday ekilmektedir. 

Üç tondan fazla tohumluk alanlardan 192 
.iftel ekim ve saynn beyanında bulunmuştur. 

Tohumluğun ihtiyaç sahiplerine dağıtımın
la, mükelleflerin verdikleri ekim sr?yım beyan-
; arının esas alınması yolunda bir kanun teklifi 
yapılmış ise de, bu teklif Millet Meclisi Tarım 
komisyonunca reddedilmiş bulunmaktadır. 

Soru : 9. — Diyarbakır'a 1965 yılı içinde, 
•M?klan tohumluk buğday miktarına bakarak 
/ergi mükellefi elmanı gerektiği halde, ekim -
iiymı beyannamesi vermiyen ve bu yoldon ver-
i vermekten imtina ettiği anlaşılan kaç kişi 
Yıkkmda kovuşturma yapılarak re'sen vergi 
' .ıkdirine gidilmiştir? 

Cevap : 9. — 1965 yılında beyanname ver
niyen 27 mükellef hakkında re'sen vergi tarhı 
yapılmıştır. 

Boru : 10. — 7.löj muhtarlarının, kendi 
muhtarlık bölgelerinde, tarımla uğraşan vergi
ye tabi çiftçilerin isimlerini her yıl Skim ayı 
içinde mahallî maliyelere bildirmeleri gerekir
ken, bunu yapmadıkları halde 3 tonun üstibı-
Âs tohumluk ihtiyacını gösteren mazbata düzen-

liyen muhtarların vergi kaçılmaya aracılık.yap
tıkları bir gerçektir. Bu durumda olan kaç 
mıhtar hakkında kovuşturma yapılmıştır, 

Cevap : 10. — Ekim - sayım beyanında 
"ulunmamış çiftçiler dobyısiyle k ' y muhtarları 
hakkında yapılmış bir koğıışturma mevcut de
ğildir. 

Tatbikat sonuçları, yürürlükteki mezvuat 
bükümlerinin, muhtarlarca ekim - sayım beyan
ları üzerinde müessir bir kontrol tesis oluna-
madığmı göstermektedir Ekim - sayım beyan-
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namelerinin gerektiği şekilde kontrolünü sağla
mak üzere sözü edilen hükümlerin değiştiril
mesi düşünülmektedir. 

Soru : 12. — 5254 sayılı Kanuna göre yapı
lan tohumluk dağıtımı işleminin devamlı şikâ
yet konusu olduğa ve çoğu - kez gerçek ihti
yaç sahiplerinin mutazarrır olması sonucunu 
doğurduğu için, tohumluk tevziinde daha ras
yonel ve memleket gerçeklerine uygun bir me
tot uygulanması düşünülmekte midir? 

Cevap : 12. — Tohumluk dağıtımına müta-
allik 5254 sayılı Kanunun tatbikatı Tarım Ba
kanlığınca* yürütülmektedir. Bu itibarla, bu 
konuda daha rasyonel ve memleket gerçeklerine 
uygun metotların sözü geçen Bakanlıkça der
piş edileceği muhakkaktır. 

Keyfiyet saygiyle arz olunur. 
Maliye Bakan V. 

Seyfi öztürk 

T. O. 
Tarım Bakanlığı 22 . 12 . 1967 

Özel Kalom Müdürlüğü 
Şb. Md. : Bakanlık Müşaviri 

Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci'nin önergesi. 

1097 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 11 . 1967 gün Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/560-2598/13763 sayılı 
yazı : 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekin
ci'nin 1965 yılı içinde yurt çapında, muhtaç 
çiftçiye dağıtalan tohumluğa dair soru öner
gesi tetkik edildi. Konuya ait cevaplarımız aşa
ğıdadır. 

1. 1965 yılı içinde yurt çapında muhtaç 
çiftçiye 2 153 ton yazlık, 46 989 ton güzlük ol
mak üzere 49 142 ton buğday ve 1 199 ton yaz
lık 6 109 ton güzlük olmak üzere 7 309 ton ar
pa tohumluğu değitalmıştır. 

2. 1965 yılında Diyarbakır iline 10 803 ton 
buğday 908 ton arpa tohumluğu verilmiştir. 

3. Tohumluk talepleri il tohumluk ihtiyaç 
komisyonları tarafından tesbit edilerek karara 
bağlanmakta ve bu karara göre ihtiyaç mik
tarı belirtildikten sonra Bakanlığımızca ya
pılan tahsisler yine il tohumluk ihtiyaç komis

yonları emrine verilerek dağıtımı komisyonların 
kararları uyarınca yapılmaktadır. 

4. Tabiî âfetler sebebi ile mahsulünün % 
40 veya daha fazlası hasar gören çiftçilerimi
zin tohumluk ihtiyaçları 5254 sayılı Kanunun 
ruhuna uygun olarak illere tahsis edilmekte 
ve bundan mütevellit kredi faizlerini Ziraat 
Bankasına Bakanlığımızca ödenmektedir. Di-
ğar tohumluk tahsisleri, Bakanlığımızın kur
duğu sistem içerisinde, istihsal yapmak isti-
yer, nadas sahibi her hakiki çiftçiye; adalet 
"lçü«ü içerisinde yapılmaktadır. 

Bilgi edinilmesine emirlerinizi saygılarım
la arz ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çclikboş'ın, 
Ant, ahi a limanı insafatı ile Burdur - Antalya ka-
'•ayolunun bâzı kısımlarının ıslahı çalışmalarına 
rla,ir sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'-
'"• yazılı cevabı (7/561) 

22 . 11 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 

"Rakam, tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi, saygılarımla, rica ede
rim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

1. 1964 te ihalesi yapılarak resmî mera
kimle çalışmalarına başlanan Antalya liman ve 
Şafttı halen ne safhadadır? Ve inşaat ne zaman 
bitecektir? 

?,. istanbul. - Antalya karavolunun Burdur 
- Antalya bölümünde, «Çubuk Boğazı», «Çeltik
li Beli» ve «Kurna Yokuşu» nun ıslâha çalış
malarına 1953 yılında başlanmıştı. O tarihten 
br ya^a «Çeltikçi Beli» nin hâlâ ıslâh edilme-
w;8üıin sebebi nedir? Zaman zaman can kay-
Tn~>.â a yol açan kazaların nisbeten önlenmesi
ni mümkün kılacak «Çeltikçi Beli» İslâhatına, 
"aT\ai3hk ne saman başlatacaktır? 

3. Ağlnsun ilçesini Burdur il merkezine 
^ağhyan «Çatak» Devlet yolu ne zaman inşa 
edilecektir? 

4. inşasına yıllardır devam olunan, Kor
kuteli - Tefenni Devlet yolunun, bugüne ka
dar bir türlü bitirilmek istenmeyişinin (Çün-
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İrii her yıl konan ödenek son derece yetersiz
dir) sebebi nedir ve bu yol inşaatı ne zaman 
bitirilecektir?. 

5. Bucak ilçesini Melli nahiyesine bağla
yan Devlet karayolu ne zaman ele alınacak
tır?. ı 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 28 . 12 . 1967 

Hususi Kalem 
Sayı : 1212/32171 
Konu : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

25 . 11 . 1967 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/561 - 5395/32801 sayıllı yazılan karşılığıdır : 

Antalya Liman İnşaatı ile Burdur - Antalya 
İcara yolunun bâzı kısımlarının ıslahına dair 
Burdur Milletvekili Sayın Fethi Çelikbaş'ın 
yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. Antalya limanı, barınma tesisleri inşa
atı işi 54 400 000 lira keşif bedeli üzerinden 
% 29,51 tenzilâtlı Fomsim İnşaat Kollektif Şir
ketine 16 . 8 . 1963 tarihinde ihale edilmiş idi. 
Ancak müteahhit sözleşme hükümlerini yerine 
getirmediği cihetle 25 . 5 . 1966 tarihinde mu
kavelesi feshedilmiştir. 

Bu müteahhit şantiye tesisi ile ilgili anbar, 
atelye, büro ve kontrol teşkilâtı binalarını yap
mıştır. 

Bakiye iş 52 500 000 TL. keşif ^bedeli üze
rinden 24 . 6 . 1966 tarihinde eksiltmeye çıka
rılmış fakat talip çakmadığından 1966 rayiçle-
riyle müteahhit nam ve hesabına yeniden 
55 270 140 TL. keşif bedeliyle eksiltmeye çıka
rılmış ve 9 . 8 . 1966 tarihinde yapılan eksilt
me sonunda işi % 0,5 tenzilâtla Artaş İnşaat 
müteahhitliği almış olup mukavelesi Sayıştay-
ca 7 . 10 . 1966 tarihinde tescil edilmiş bu
lunmaktadır. Sözleşmeye göre işin ikmal tari
hi 1 . 11. 1971 dir. 

Müteahhit sözleşme gereğince mahallin is
kandil ve plân kotesini almış ve plânkoteye gö
re gerekli düzeltmeler yapılarak işin kesin pro
jeleri tamamlanmıştır. Limanda motor baseni, 
akaryakıt için tanker iskelesi ve askerî basen 
ilâvesi mecburiyeti dolayısiyle işin keşif bedeli 
73 000 000 bulunmuştur. Keşif artışı dolayı
siyle inşaat 1972 yılı içinde ikmal olunabile
cektir. 

Mukavelesi gereğince bakanlıkça müteahhi
de verilecek olan makina ve teçhizat verilmiş 
olup son parti Haydarpaşa'dan sevkedilmiş du
rumdadır. 

Müteahhit halen şantiye tesislerini ikmal 
etmiş ve Ocak çalışmalarına başlıyarak bir mik
tar dolgu yapmıştır. 

1968 inşaat mevsimi başında inşaata müte
ahhit tarafından tam kapasite ile başlanacak
tır. 

2. Antalya - Burdur yolu asfalt bir yol
dur. Bu yolun, bugünkü yol standartlarına uy
gun olmıyan Çubuk ve Çeltikçi kesimlerinin 
ıslahı ve standart bir hale getirilmesi üzerinde 
durulmakta olup bütçe ve makina imkânları
mızın müsaadesi nisbetinde önümüzdeki yıllar
da ele alınacaktır. 

3. Ağlasun - Çatak arası bakım altında bu
lundurulan il yoludur. Bütçe yetersizliği sebe
biyle 1968 yılı programına ailınamıyan söz ko
nusu yol imkânlarımıza göre ilerdeki yılarda 
ele alınabilecektir. 

4. Korkuteli - Tefenni yolu 1965 yılında 
programa alınmış ve bütçe imkânlarımıza göre 
ayrılabilen ödenekler nisbetinde onarım ve sa
nat yapılarında çalışılmıştır. 

Çalışmalara müteakip yıllarda devam edile
cek ve yol 1970 yılında tamamlanacaktır. 

5. Bucak - Melli il yolu 1968 yılı program 
tasarısına dâhildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakanı 

10. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Yalova - Ulaş - İzmit yolunun ihalesine ve Ereğ
li yolu inşaatında suiistimal olup olmadığına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya
zılı cevabı (7 570) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletinizi arz ve rica ederim. 

8 . 4 . 1967 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 



M. Meclisi B : 23 29 . 12 . 1967 O : 1 

Sorular : 
1. 36 milyon 500 bin lira keşif bedelli Yalo

va - Ulaş - İzmit yolu inşaatının ihalesinde : 
a) ihaleye katılmak için kaç firma müra

caat etmiştir? Bunlardan kaç firma yeterlik bel
gesi almış ve ihaleye hangileri katılmıştır? 

b) İhaleye iştirak eden şahıslar ihale ta
rihinden önce Karayolları teşkilâtında görev al
mışlar mıdır? Almışlarsa hangi görevlerde bu
lunmuşlardır? 

c) İhaleyi alan şahsın, şartnamede mevcut 
plân ve teçhizat, teknik personl bakımından 
aranan şartları haiz olup olmadığı tevsik edil
miş midir? İhaleyi alan şahıs işi yüzde kaç nok-
saniyle almıştır? 

d) İhaleyi alan şahıs kanuni süre içinde 
işe başlamış mıdır? İşe başlamamış ise hakkında 
bir muamele yapılmış mıdır? İşi ne zaman baş
kasına devretmiştir 

e) M Karayollarının muvafakati ile dev
ralan firmanın devir tarihinde, ihale şartname
sinde istenilen (B) grupundan en az bu işin ke
şif bedeli kadar mütaahhitlik karnesinin bulu
nup bulunmadığı hususu üzerinde durulmuş 
mudur? Durulmamış ise sebebi nedir? 

f) İşi devralan firma ile devir mukavelesi 
yapılmadan, alınması gereken 1 108 750 liralık 
teminat, alınmış mıdır? Teminat vaktinde alın
mamış ise sebebi nedir? İşi devralan firmadan 
teminat alınmadan önce, işi ilk alan şahsın te
minatı iade edilmiş midir? 

2. Ereğli sahil yolu inşaatında : 
a) Kesinhesaplarm onanması sırasında en-

kesitlerin değiştirildiği, ataşmanların yokedildiği 
ve böylece mütaahhit firmaya yarım milyona 
yakın bir fazla ödeme yapılmak istendiği idare
ye ihbar edilmiş midir? 

b) İhbar edilmiş ise ne gibi bir işlem ya
pılmış, suçu görülenler adalete verilmiş midir? 

T.C. 
Bayındırlık Bakanlığı 27.12.1967 

Hususi Kalem 
Sayı : 1210 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

1.12.1967 gün ve 7-570/4043-33230 sayılı ya
zıları karşılığıdır : 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın Yalo

va - Ulaş - İzmit yolu ihalesine ve Ereğli yolu 
inşaatında suiistimal olup olmadığına dair ya
zılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır : 

1. 36 milyon 500 bin lira keşif bedelli Yalo
va - Ulaşlı - îzmit yolu inşası ihalesinde : 

a) 19 şahıs ve firma ihale evrakını satm-
almış, bunlardan Fevzi Ataç ve Bayındırlık İş
leri Anonim Şirketi ihaleye iştirak için yeterlik 
belgesi istemiş, idare tarafından her ikisine de 
belge verilmiş ve 12.10.1965 günü yapılan iha
leye yalnız bunlar iştirak etmiştir. 

b) Bunlardan birincisi Y. Mühendis Fevzi 
Ataç, evvelce Karayolları teşkilâtında bölge 
müdürlükleri ve Genel Müdürlük görevinde 
bulunmuş, 30.9.1960 tarihinde Karayollarından 
ayrılarak Bayındırlık Bakanlığı Müsteşar mua
vinliklerinden birine atanmış ve 3.4.1964 tari
hinde de kendi arzusu ile emekliye ayrılmıştır. 

İkinci firma «Bayındırlık İşleri Anonim Şir
keti» olup Yapı ve Kredi Bankasının inşaat iş
leri yapmak üzere kurduğu bir müessesedir. 
Bu şirketin Karayolları Genel Müdürlüğünde 
çalışmış olması tabiatiyle bahis konusu değildir. 

c) Iholeyi alan mütaahhidin şartnamede 
mevcut plân ve teçhizat beyannamesi ile teknik 
personel bakımından aranan şartları haiz oldu
ğu tevsik edilmiştir. Mezkûr mütaahhit ihalede 
% 3 (yüzde üç) tenzlât yapmıştır. İhaleye iş
tirak eden ikinci firmanın tenzilâtı ise % 0,5 
(yüzde yarım) dır. 

d) İhaleyi alan Y. Mühendis Fevzi Ataç'm, 
sözleşmenin 7 nci maddesine göre Sayıştayca 
tescilin kendisine tebliğ edildiği tarihten itiba
ren 45 gün içinde işe başlaması gerekmektedir. 

Sözleşmenin Sayıştayca vize edildiğinin mü-
taahhide tebliğ tarihi 19.11.1965 tir. Diğer ta
raftan yine sözleşmenin 7 nci maddesi gereğin
ce tebliğ tarihini takibeden 45 nci gün çalışıla-
mıyacak devreye rastgelirse, işe başlama günü 
çalışılamıyacak devreyi takibeden ilk gün ola
rak kabul edilmekte ve aynı maddede Aralık, 
Ocak ve Şubat ayları çalışılamıyacak devre ola
rak gösterilmektedir. Bu durumda işe başlama 
tarihi 1 Mart 1966 olmaktadır. 

Ancak bu arada iş, idarenin muvafakati ile 
Murtazaoğlu İnşaat ve Sanayi Ltd. Şirketine 
devredilmiştir. Adı geçen şirket 14.2.1966 tari
hinde işe başlamış bulunduğundan, işe başlama 
keyfiyeti, birinci mütaahhit Fevzi Ataç'm duru-
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muna göre sözleşmenin icabettirdiği tarihten 
evvel vâki olmaktadır. 

e) işi devralan Murtazaoğlu inşaat ve Sa
nayi Ltd. Şirketi bu tarihlerde yeniden teşek
kül eden bir şirket olup, birinci mütaahhit Y. 
Mühendis Fevzi Ataç da bu şirketin ortakların
dan biridir. Karayolları Genel Müdürlüğünün 
bu yeni şirkete işi devretmesinde : 

I - ilk mütaahhit Y. Mühendis Fevzi Atac
ın inşaatın devrini istediği «Murtazaoğlu inşaat 
VÖ Sanayi Ltd. Şirketi» nin ortağı ve mesul 
müdürü olup, (A) grupundan 400 000 000 lira
lık mütaahhitlik karnesine sahibolması, 

II - inşaatı devralmak istiyen ve elinde bu 
inşaatın keşif bedeli mertebesinde mütaahhit
lik karnesi bulunmıyan «Murtazaoğlu inşaat ve 
Sanayi Limited Şirketi» nin uzun senelerden 
beri «Mustafa Murtazaoğlu Müessesesi Ahmet 
Murtazaoğlu ve Ortakları Kolektif Şirketi» na
mı altında Karayolları mütaahhitlerinden bu
lunması, 1958 - 1961 senelerinde Bolu dağı I-IV 
varyantı ihalelerinde takriben 44 milyon, 1963 -
1965 senelerinde Akçakoca - Alaplı, Güre -
Uşak - Banaz II ve III ncü ihalelerinde takriben 
40 milyon liralık iş yapması ve devir anında 
elindeki makina gücünün daha da artmış bulun
ması, âmil olmuştur. 

f) Birinci mütaahhit Y. Mühendis Fevzi 
Ataç 25.10.1965 tarihinde teminat olarak, Sü-
merbank istanbul Şubesinin 22.10.1965 gün ve 
8662 sayılı ve 1 100 000 liralık teminat mektu
bu ile nakit olarak ödediği 8 750 lirayı Kara
yolları Genel Müdürlüğüne teslim etmiştir. 
9.11.1965 tarihinde sözleşme yapılıp 13.11.1965 
tarihinde Sayıştayca 21665/3096 numaraya tes
cil edilmiştir. 

İşi devralan şirket ise 29 . 12 . 1965 tari
hinde, Türkiye tş Bankası istanbul Yenicami 
Şubesinin 21 . 12 . 1965 tarih ve 29609/6330 
sayılı 700 000 lira, Sümerbank istanbul Şube
sinin 21 . 12 . 1965 tarih, 8723 sayılı 400 000 
lira olmak üzere ceman 1 100 000 liralık iki 
aded banka mektubu ile 8 750 lirayı teminat 
olarak Karayolları Genci Müdürlüğüne teslim 
etmiş olup kendisiyle akdedilen sözleşme evra
kı 3 . 1 . 1966 tarihinde Sayıştayca tetkik edi
lerek 22141/2504 numaraya tescil edilmiştir. 
Birinci müteahhit Y. Müh. Fevzi Ataç'm 
1 108 750 (liralık teminatı, kendisine 18.1.1966 
tarihinde iade edilmiştir. 

Sonuç olarak, Yalova - Ulaşlı - izmit yolu
nun ihale işlemleri 2490 sayılı Kanunun hüküm
lerine uygun olarak yapılmış olup inşaat; işi 
devralan müteahhit şirket tarafından iş prog
ramından süratli olarak yürütülmektedir. 

2. Karadeniz Ereğlisi sahil yolu inşaatı : 
Karadeniz Ereğlisinde şehir geçişini içine 

alan 2.5 Km. lik kısım Mustafa Murtazaoğlu ve 
Ortakları Koülekfcif Şirketince 28 . 6 . 1961 
ilâ 29 . 9 . 1963 tarihleri arasında taahhüt sü
ratiyle inşa edilmiştir. 

İşin bitimini müteakip yapılan kesinlıesap-
lar tamamen inşaatın başında alınan enkesitlere 
ve günü gününe yapılan attaşmanlara göre 
tanzim edilmiş, yapılan iş bedelinin dışında mü
teahhide her hangi bir fazla tediyede bulunul
mamış tn*. 

Ancak kesinhesapların tanzimi sırasında 
Müteahhit Şantiye Şefi ve Ortaklarından Sü
reyya Serez taraflından kesinhesabın yapıldığı 
zamanki Kontrol Mühendisi Oktay Tükel'e ken
disinden önceki kontrol mühendisi zamanında 
alınan enkesitlerin yanlış olduğunu beyan ede
rek yeni ve eldeki mevcut enkesitlerden daha 
büyük enkesitler vermiş ve hafriyatın bu son
radan boyan edilen enkesitlere göre yapıldığı
nı iddia etmiş ise de gerek kontrol ve gerekse 
idarece ilk enkesitler dışında her hangi bir iş
lem yapılmamıştır. Bilâhara fazla ödeme yapıl
dığı hususunda ihbar vukubulmuştur. Fakat 
fazla ödeme yukarıda izah edildiği üzere esa
sen yapılmamış olduğundan her hangi bir kim
se hakkında kanuni muamele yapılmamıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Orhan Alp 

.//. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Oüler'in, sağır ve dilsiz çocukların eğitim ve 
öğretimine dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam 
tlhami Ertem'in yazılı cevabı, (7/571) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

28 . 11 . :1937 
Şevki Güler 

Afyon Milletvekili 
1. Halen tedrisatta bulunan kaç tane sağır 

ve dilsiz okulu vardır ve nerelerdedir. 

— 159 — 
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2. Mevcut okullardaki talebe sayısı ne ka-* 
dardır; 

3. Okul kifayetsizliğinden dolayı, okula 
alınamamış öğrenci var mıdır, varsa ne kadar- I 

4. Ojkul kifayetsizliğinden dolayı 9 yaşını 
doldurup da okula ahnamıyarak okumaktan 
mahrum kalmış ne kadar çocuk vardır, 

5. Okula girebilmek için sıra bekliyen bu 
çocukların, okumaktan mahrum kalmaması hu
susunda ne gibi tedbirler düşünülmektedir; 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 12 . 1967 

Parlâmento İrtibat 
Müdürlüğü : 693 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 1 .12 .1967 gün ve 7/571 - 5410/33038 

sayılı yazınıza. 
Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, sağır ve 

dilsiz çocukların eğitim ve öğretimine dair ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevap notumuz ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
llhami Ertem 

Millî Eğitim Bafcanı 

Afyon Milletvekili Şevki Güler'in Sağır - dil
siz okulları hakkında vermiş olduğu yazılı 
soru önergesine verdiğimiz cevap notumuzdur : 

Bakanlığımız normal öğretimin yanında özel 
öğretime de istenilen ehemmiyeti vermektedir. 

C. 1. Buna ilâveten Ankara, İstanbul, Di
yarbakır, ve İzmir'de olmak üzere tam kadrolu 
5 aded sağırlar - dilsizler okulu mevcudolup 
eğitim ve öğretime devam etmektedir. 

C. 2. Mevcut sağırlar - dilsizler okulunda 
cem'an 1 260 öğrenci öğrenimlerine devam et
mektedirler. 

C. 3. Türkiye'de özel eğitime ihtiyaç gös
teren öğrencilerin çoğunluğu yüzünden 478 öğ
renci bu müesseselere girmek için sıra bek
lemektedirler. 

C. 4. Bugüne kadar müesseselere girmek 
için sıra b?| diyen öğrencilerden okul çağını 
geçiren ve böylece kaydı silinen 42 çocuk var
dır. 

O. 5. Sıra beklyien çocukların biran ev
vel okula kavuşmalarını temin maksadiyle İs
tanbul'da ikinci bir sağırlar - dilsizler okulu | 

inşa halinde olup, bitmek üzeredir. Buna da
yalı olarak sıra bekliyen çocukları almak 
için Konya, Samsun, ve Erzurum'da birer 
aded geniş kapasiteli sağırlar okulu yapılması 
İkinci Beş Yıllık Plâna alınmıştır. 

Durum bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

12. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ceza ve Tevkif Evlerinde görevli gardiyan ve 
memurlara dair sorusu ve Adalet Bakam Hasan 
Dinçer'in yazıh cevabı (7/579) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Adalet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 

30 .11.1967 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 

Yurdumuz ceza evlerinde, son yıllarda baş-
gösteren asayişsizlik olaylarında, cezaevlerine 
sokulması yasak maddelerin sokulmasından ve 
bunun da gardiyanların yetersizliklerinden ileri 
geldiği bir gerçektir. Ceza evlerinin, hükümlü 
ve tutuklu vatandaşlarımız için bir islâh ve eği
tim yeri olması, hiç şüphesiz, cemiyetimizin ve 
kanunlarımızın en önemli dileklerindendir. Bu
nun tedbirleri arasında, ehliyetli, yeterli ve iyi 
yetiştirilmiş personel istihdamı önemli bir yer 
tutacaktır. Bu gerçeklerin ışığında: 

1. Halen ceza ve tevkif evlerinde görevli 
ne kadar gardiyan ve memur bulunmaktadır? 

2. Bunların tâyin, terfih ve aylıklarının 
yükseltilmeleri ve bir yönetmeliğe bağlı mıdır? 

3. Ceza ve Tevkif Evlerinde çalıştırılan gar
diyan ve memurlar nasıl maaşlandırılmaktadır-
lar? 

4. Bunlar için açılmış yetiştirme kursları, 
tekâmül seminerleri veya buna benzer yetiştirici 
faaliyetler var mıdır? 

5. Yıllardan beri, bâzıları 10 yıl süreyle, ter
fi edemiyen gardiyan ve memur var mıdır, var
sa, bunların, belirli süreler içinde terfileri için 
Bakanlığınızca her hangi bir çalışma yapılmakta 
mıdır? 

6. Ceza ve Tevkif Evleri gardiyan ve me
murları için, fazla mesai ve ek görevler için, her 
hangi bir tazminat veya ödenek verilmesi düşü
nülmekte midir? 
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7. Bunlar, Devlet memuru ise, memurlar 
hakkında uygulanan Personel Kanunu, işçi ise, 
İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmekte 
ve hakları sağlanmakta mıdır? 

T. 0. 
Adalet Bakanlığı 26.12.1967 

C. T. E. Genel Müdürlüğü 
Personel 

Sayı : 50092 
Konu: Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Serketerlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesiyle gelen 8 . 12 . 1967 tarih ve 
5474/33309-7/579 sayılı yazı karşılığıdır. 

Ceza ve Tevkif Evlerinde görevli gardiyan ve 
memurlara dair Aydın Milletvekili Sayın M. 
Şükrü Koç tarafından verilen yazılı soru öner
gesine cevaplarımı arz ediyorum. 

Bugünkü infaz sistemimiz, 647 sayılı Cezala
rın İnfazı hakkındaki Kanunla yeni birtakım 
esaslara bağlanmış ve yürürlüğe girdiği 16.7.1965 
tarihinden bugüne kadar birçok faydalı sonuç
lar sağlanmış olup önergede iddia edilenlerin ak
sine olarak, firar olaylarının yüzde 50 oranında 
ve diğer üzücü olayların da eskisine nazaran his
sedilir derece azaldığı tutulan istatistiklerin tet
kikinden anlaşılmıştır. 

Sorulan hususlara gelince : 
1. Ceza ve Tevkif Evlerinde memur ve üc

retli olmak üzere İM çeşit personel vardır. 
Devlet Memurları Kanununa tabi ve 3656 

sayılı Kanuna bağlı cetvelde kadroları mevcut 
memur statüsüna dâhil 493 aded, bütçenin D 
cetvelinden kadroları alınan 2 518 aded başgar
diyan ve gardiyan ve 362 aded teknik v. s. ücret
li personel olmak üzere cem'an 3 373 aded perso
nel bulunmaktadır. 

2. Bunlardan memur statüsüne tabi olanla
rın, tâyin, terfih ve aylıklarının yükseltilmeleri 
Memurin Kanununa, ücretli olan gardiyan ve di
ğer hizmetlilerin, tâyin, terfih ve ayhklanmn 
yükseltilmeleri de Memurin Kanunu ile 7244 sa
yılı Kanuna tabi bulunmaktadır. 

3. Memur statüsüne tabi olanların kadro 
maaşları 3656 sayılı Kanuna bağlı cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmında, gardiyan ve diğer hiz
metlilerin ücretleri de Bütçe Kanununun (D) 
cetvelinde yer almaktadır. 

Devlet Memurları Kanununa istinaden hazır
lanacak olan Genel Kadro Kanununda, gördük
leri hizmetin özelliği nazara alınmak suretiyle 
gardiyanların, emsaline nazaran daha yüksek 
maaş alabilmeleri için gerekli teklifte bulunula
caktır. 

4. Ceza ve Tevkif Evlerindeki mevcut per
sonelin geliştirilmesi ve yeniden mesleke alına
cak olan) müdür ve hesap memurlarının yetişti
rilmesi için 1962, başgardiyanların geliştirilmesi 
için de 1966 yılından itibaren özel kurslar açıl
mış olup 1968 yılında da bütçeye lüzumlu öde
nek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bugüne kadar 196 aded müdür ve hesap me
muru, 213 aded başgardiyan kursa tabi tutul
muştur. 

Kurslardan büyük bir fayda sağlandığı cihet
le mütaakip yıllarda da aynı şekilde gardiyan
lara da teşmil edilmek suretiyle devam edilecek
tir. 

5. Terfi edemiyen memur bulunmamakla be
raber, daha yüksek kadro sağlanması için Mali
ye Bakanlığı ile mutabakata varılarak hazırla
nan kanun tasarısı Devlet Personel Dairesinin 
incelemesinden geçtikten sonra Yüksek Meclise 
sevk edilecektir. 

Gardiyan ve diğer hizmetli personelin ücret
leri (D) cetvelinden sağlandığı cihetle, bütçe 
imkânlarına göre daha yüksek kadro alınmasına 
çalışılmış ve temin edilen bir kısım kadrolar bü
yük merkezlerde çalışanlara tahsis edilmiştir. 

6. Ceza ve Tevkif Evlerinde çalışan perso
nele 60 sayılı Kanuna istinaden tazminat öden
mektedir. Buna göre müdürlük görevini ifa 
edenlere ayda 150 şer, memur statüsüne tabi 
olan diğer memurlara 100 er, başgardiyan ve 
gardiyanlara da 75 er lira maaşlarından gayri 
tazminat ödenmektedir. 

Ayrıca, gardiyan ve diğer hizmetli personel 
Devlet tarafından iaşe edilmekte, kendilerine el
bise ve ayakkabı verilmektedir. 

Bunun haricinde Döner Sermaye ile çalışan 
işyurdu faaliyetlerinde kendilerinden istifade 
edilen memur, gardiyan ve diğer hizmetlilere 
munzam ücret de verilmektedir. 

7. Cezaevleri personeli işçi olmayıp memur 
bulundukları cihetle kanunlarımızın memurlara 

— 161 — 
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tanıdığı haklardan istifade etmektedirler. 
Bilgi edinilmesini arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

13. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Gök-
bez köyüne iskân edilenlere dair sorusu ve İmar 
ve îskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazı
lı cevabı (6/589) 

Millet Meclisi Yüksr<k Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın İmar ve îskân 

Bakanı tarafından yasalı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

7 . 12 . 1967 
Adana Milletvekili 
Mahmut Bozdoğan 

1. Adana İli Pozantı ilçesine bağlı Gök-
bez köyüne iskân edilenlere ne miktar konut 
yardımı yapıldığını ve yapılan bu yardımın 
bugünkü birim fiyatlar karşısında yeterli bu
lunup bulunmadığını. 

2. İskâna tâbi olanlardan halen kaç kişi
ye ve hangi sebeplerle konut verilmediğinin 
yazılı olarak bildirilmesini saygı ile rica ede
rim. 

T. G. 
îmar ve 

İskân Bakanlığı 25 . 12 . 1967 
Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı : 15/2491 
Konu : Sayın Mahmut Bozdoğan'ın 
yazılı soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Ügi : 13 . 12 . 1967 gün Kanunlar Müdür
lüğü 7/589 - 5546/33674 sayılı yazı. 

Adana Milletvekili Sayın Mahmut Bozdo
ğan'ın Pozantı ilçesinin Gökbez köyüne iskân 
edilenlere dair yazılı soru önergesi cevabı 2 
nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Adana İlinin Pozantı ilçesine bağlı Gök
bez köyünde kaya düşmesi olayına mâruz aile
lerin aynı köy sınırları içindeki Pınarbaşı 
mevkiine yerleştirilmeleri ve herbirine 7 500 er 
lira inşat yardımı yapılması hususunda Ba
kanlar Kurulundan gerekli karar alınmış 
ve inşaata başlanmıştır. Ancak, bilâhara zu
hur eden lüzumlu yapı malzemesinin uzak me
safeden getirilmesi ve kendilerine tahsis edi
len kerestelerin muhammen bedel üzerinden 
verilmesi gibi sebepler yüzünden yardım mik
tarının 2 000 er lira daha artırılması gerek
tiği görülmüş ve buna göre ek kararname is
tihsali için teklifte bulunulmuştur. 

Adı geçen köyde 80 ailenin kaya düşmesine 
mâruz bulunduğu tesbit olunmuş, bunlardan 
7289 sayılı Kanunun 28 nci maddesine göre sü
resi içerisinde gerekli talep ve taahhütlaname-
sini veren 73 aile hak sahibi olarak ele alın
mıştır. 

Daha sonra, valiliğe yapılmış olan ihbarlar 
üzerine bu 78 aileden de 6 adedinin tehlikeye 
mâruz olmıyan başka yerde sağlam birer 
konutlarının daha bulunduğu tesbit edildiğin
den hak sahibi aile adedi 72 ye inmiştir. 

Halen bu 78 ailenin inşaatı devam etmekte 
dir. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 NOÜ BİRLEŞİM 

29 .12 .1967 Cuma 

Saat : 14.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

•ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
'1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce

lâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve kurula
cak olan teknik okullarda geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi (görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/151) (S. Sa
yısı : 297 ve 297 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, Mus-
tafaoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216 ve 216 ya 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

3. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu Meh
met Necati Oümrükçüoğlu'nmn cezalarının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi 25 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet ıSenatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli 
Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 ta
rihli ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü madde

siyle 15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/146) (S. Sayısı ; 23 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve ıSağlık ve ıSosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

8. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'ih bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rağıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 
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11. —• Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 

Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karafcılıç 
(özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277~ ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . ]2 . 1967] 

.12. •— Trabzon Millet vekili Hamdi Or-
hon'un 3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 
24 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komis
yonları raporları. (2/343) (S. Sayısı : 312 ve 
312 ye 1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

X 13. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komteyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/448; Cumhuriyet Senato
su 1/833) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

X 14. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/449) (Cumhuriyet Se
natosu 1/835) (S. Sayısı : 463) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1967] 

X 15. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 2/581; Cumhuriyet Senatosu 
2/231) (S. Sayısı : 464) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

X 16. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/450; Cumhuriyet 
Senatosu 1/834) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1967] 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Grece öğretimi yapan istanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 12.12.1967] 

X 2. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı : 450) [Dağıtma 
tarihi : 12.12.1967] 

3. — 3017 sayılı Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/416) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1967] 

4. — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/422) 
(S. Sayısı : 458) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 .1967] 

5. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu* teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1967] 

X 6. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967} 



7. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 365G sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanım tasarısı ve içişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/269) (S. Sayısı : 460) [Dağıtma 
tarihi: 21 . 12 . 1967] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

9. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

11. — Ordu Milletvekilleri Sadi Pehlivanlıoğlıı 
ve Kemal Şcnsoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 12. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

13. — ıCumhuriyet 'Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) (S. 
Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) 

14. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

15. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
içişleri ve Plân. komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

16. — Devlet ımemurları aylıklarımın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

17. — 31 (Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici 'birinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkanlırnası vie geçici dördüncü 
ımaıddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/371) (S. Sayısı : 430 ve 430 a 
] nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 

X 18. — Cumhuriyet ıSenatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Alii Deımir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
Ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 ıe 1 nci ıek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12.1967) 

19. — Kastamonu Milletvekili .Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân kamiilsyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 yie 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 



X 20. — Cezaların inifazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
('S. Sayısı : .135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 21. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 'sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ncu maddelerine fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

•22. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ibti-
yanlık ve ölüm sigortaları kanunlarına talbil 
'hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

'23. —• CumJhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligi'l ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tmer'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

24. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434 ve 434 e 1 nci ek) [Dağıtana tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

'25. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuınıa ek Adana Zira
at Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

26. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. .Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

27. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya 'Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince ımeslekten dhraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun1' teklifi 
ve Adalet Komlisyonju raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 
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