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2. — BU TUTANAĞIN ÖZETİ 

3. — YOKLAMA 

Sayfa 
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1065 

1066 

1066 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 1066 
A — Yazılı sorular ve cevapları 1066 
1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, Eskişehir ili dahilindeki bâ
zı belediyelere yapılan yardımlara dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
yazılı cevabı (7/719) 1066:1072 

2. — Giresun Milletvekii Kudret Bo-
suter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ku
rmuşların- merkez teşkilâtında çalıştırılan 
personele ve yapılan işlere dair sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı ibrahim Tekin'-
in yazılı cevabı (7/747) 1072:1073 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Zi
ya Ekinci'nin, Diyarbakır Vakıf İş Hanı 
kira bedellerinin indirilmesine dair soru-

(1) Geçen tutanak özetindeki 1 nci sözlü soru 
Başbakanlığa da gönderilmiştir. Düzeltilecektir. 

Sayfa 
su ve Devlet Bakanı Hüsamettin Ata^ey-
li'nin yazılı cevabı (7/809) 1073:1074 

4. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğ-
lu'nun, Giresun'un Espiye ilçesinde bir kav
gaya müdahale eden polislerin vazife yap
malarına engel olunmasına ve başka yerle
re tâyin edilmelerine dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/835) 1074:1075 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
UysflJ'ın, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı 
Ko«an köy grupuna bir ebe ve sağlık mê  
muru verilmesine dair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat Ali Öz
kan'ın yazılı cevabı (7/850) 1075:1076 

6. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'teki Jandarma Er Eğitim Taburu
nun Alay haline getirilmesine dair sorusu 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevabı (7/864) 1076:1077 

7. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'
ın, Bilecik'in Osmaneli istasyonundaki mu
attal binalarda, çırak veya meslek okulu 
açılmasına dair sorusu ve Ulaştırma Ba-
kanı Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı (7/871)1077 
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Sayfa 
8. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-

m, Bilecik'in Söğüt ilçe merkezinde polis 
teşkialtı kurulmasına ve bâzı yerlerde kal
dırılan jandarma karakol teşkilâtının iade 
edilmesine dair sorusu ve içişleri Bakam 
Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/875) 1077:1078 

9. — Adana Milletvekili Kemal San-
ibrahimoğul'nun, Adana Demirspor Kulü
bünün galibiyetinin iptal edileceği ve stad
yumun kapatılacağı söylentilerine dair 

sorusu vo Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın 
yazılı cevabı (7/886) 1078 

10, — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
g-a'nın, Bursa'da bir adalet dairesi ile ceza 
evi inşa edilmesine dair sorusu ve Adalet 
Rakam Hasan Dinçer'in yazılı cevabı 
(7/898) 1080 

11. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şonyurt'un, Tortum gölü ve çevresinin tu
rizm yönünden kıymetlendirilmesine dair 
sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ni-
had Kürşad'ın yazılı cevabı (7/002) 

Saıjta 

:1080 

1081 

1081 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan, Orman Ka
nunu uygulamaları yüzünden yurttaşların kar
şılaştıkları güçlükler ve alınması gereken ted
birler hakkında, 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 
de, Giresun'un bâzı ilçe ve köylerinde çekilen 
ulaştırma zorluklarınla dair gündem dışı demeç
te bulundular. 

Türk Fransız Parlâmemtolararası Dostluk 
Grupunun kurulduğuna dair Müteşebbis Ku
rul Başkanı Ordu Milletvekili Feridun Cemal 
Erkin'in önergesi kabul olundu. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 359 sa
yılı TRT Kanununun 47 nci maddesinin 2 mci 
bendinin iptal edildiğine dair tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Ziraat Bankası Kuruluş kanunu tasarlısının 
geriverümesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve adı geçen kanun tasarısının gerive-
rildiği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'ın, mil
letvekilliğinden çekildiğine dair önergesi Ge
nel Kurulum bilgisine »umuldu. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tez
keresinde gösterilen sürelerle izin verilmesi ve. 

Bir toplantı yılımda iki aydan fazla izin alan 
Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'a öde

neğinim verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
kabul olundu. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, 5434 sa
yılı T. O. Emekli Sandığı Kanununa ek ve ge
çici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı 
hükümlerinim kaldırılmasına dair kanun tasa
rısının, daha önce aynı konudaki bir kanun 
teklifini görüşmek üzere kurulmuş bulunan Ge
çici Komisyona havalesine dair tezkeresi ile, 

Çalışma Bakam Ali Naili Erdemin, Çalışma 
Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 
sayılı Kanunmun 6 nci maddesinin (d) fıkrası
nın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkındaki 864 sayılı Kanunun ge
çici maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun ka
mum teklifinin, havale edilmiş olduğu Maliye, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilecek 
6 şar üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ikinci defa açık oya su
nuldu. 

588 - 613; 664 - 670; 672, 673, 694, 695, 697 
ve 698 S. Sayılı basmayazılarla ilgili Anayasa 
ve Adalet komisyomlarınidan mürekkep Karmıa 
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Komisyon raporları öncelikle görüşülerek ka
bul olundu. 

Plân Komisyonu Başkanlığının, Kars Mil
letvekili Abbas Âli Çetinin, gece öğretimi ya
pan Ankara Üniversitesi Bil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personele ek ücret verilme-' 
sine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü madde
lerini değiştiren, ve bir madde ilâve eden kanun 
teklifinin öncelik ve ivedilikle görüşülmesine 
dair önergesi onaylanarak adı geçen kanun tek
lifinin maddeleri ve tümü kabul olundu. 

671 S. Sayılı basmayaa ile ilgili Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu öncelikle görüşülerek kabul olun
du. 

A. P. Grupu Başkanvekili Aydın Yalçınin, 
Meclis çalışmalarına 30 Ekim 1968 tarihine ka
dar araverilmesine dair önergesi kabul olun
du. 

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığına dair 696 S. Sayılı basmayazı ile ilgi
li Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu, yapılan gö
rüşmelerden sonra reddolundu. 

Sözlü sorular 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf

fer özdağin, Kızılay hizmetinim partizan dü
şünce ve fiillerle gayesinden uzaklaştırılması
na dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/791) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağin, Sivas Er Eğitim Tugayındaki 
Kumandanlık lojman binasına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/792) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağin, trafik dâvasının halledilmesine 
dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/793) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağin, Etimesgut Zırhlı Eğitim Merke
zindeki iskân şartlarına dair sözlü soru öner-

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (S. S. 699) okundu. Bu rapor oylanacağı 
sırada Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı ge
rekçesiyle beş milletvekilinin ayağa kalkarak 
açıkladıkları istek üzerine yoklama yapıldı. 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masında çoğunluğun sağlanamadığı, kanun ta
sarısının gelecek birleşimde tekrar oylanacağı 
bildirildi. 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından, 

30 . 10 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 
Nurettin Ok İsmet Kapısız 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Komitan 

gesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/794) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer özdağin, Tercüman Gazetesinde Bakanlık 
mensupları aleyhinde yayımlanan yazıya dair 
sözlü soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/795) 

Yazılı sorular 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Fethiye ilçesinin Eşçn bucağına bağlı Çukur 
İncir köyündeki iğfal olayına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/907) 

2. — Konya Milletvelpili S. Faruk önderin, 
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Başlamış kö
yüne ait suların, Höyük kasabasına getirilme 
teşebbüsüne dair yazılı soru önergesi, Köy İş
leri ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/908) 

SORULAR 
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2. — BU TUTANAĞIN ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından ve bir saat sonra 
da olması muhtemel görülmediğinden; 

Anayasa gereğince 1 . 11 . 1968 Cuma günü 
saat 15 te toplanılmak üzere, Birleşime saat 
15,04 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Sivas 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

Tevfik Koraltan 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 96 ncı Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama sonucunda 

gerekli çoğunluk mevcut bulunmamıştır. İçtü
züğün 81 nci maddesi gereğince 1 saat içerisin
de de çoğunluk bulunabilmesi muhtemel görül

memektedir. Anayasa gereğince 1 Kasım günü 
esasen Meclisler hiçbir davete tabi tutulmak
sızın kendiliğinden toplanır. 

Bu sebeple 1 Kasım Cuma günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,04 

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

1. Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir ili dahilindeki bâzı belediyelere 
yapılan yardımlara* dair sorusu ve İçişleri Baka
nı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı (7/719) 

5 . 4 . 1968 
Sayın Millet Meclisi Başkanlığı eliyle 
Sayın içişleri Bakanlığına 
Aşağıda isimleri yazılı belediyelere, 1964, 

1965, 1966, 1967 ve 1968 den bugüne kadar ne 
gibi aynî ve ne miktar nakit yardım veya borç 
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verildiğinin lütfen acele ve yazılı olarak tara
fıma bildirilmesini saygı ile arz ve rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir, Sivrihisar, Seyitgazi, Mihalıççık, 

Mahmudiye, Çifteler, İSancakaya il ve ilçeleri 
ile, 

Eskişehir - Alpu, Bozan, İnönü, Muttoüp. 
Mihalıççık'ın - Beylikahır, 
Sivrihisar'ın - Kaymaz, 
Çiftelerin - Han, 
Sarıcakaya'nın Mihalgazi. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 10 . 1968 

Mahallî İd. On. Md. 
Şb.Md.2.D.Hs.Şb.Md. 

602-402-11/26155 
Konu : Eskişehir Milletvekili Aziz 
Zeytinoğlu tarafından verilen yazılı 
ısoru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 4 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/719J630O/09Ü59 sayılı 
yazıları. 

Eskişehir ili çevresindeki belediyelere 1964, 
1965, 1966, 1967 yılları ile 1968 yılında, bugüne 
kadar ne gibi aynî ve ne miktar nakit yardım 
yapıldığına veya borç verildiğine dair Eskişe
hir Milletvekili Sayın Aziz Zeytinoğlu tarafın
dan verilen yazılı soru önergesine ilişkin bilgi
ler: 

I - Maliye Bakanlığınca yapılmış aynî veya 
nakdi yardımlara, 

II- İller Bankasınca veya İller Bankası de
laletiyle İmar ve İskân Bakanlığınca yapılmış 
yardım ve açılan kredilere, 

İÜ - Bakanlığımızca yapılmış yardımlara, 
ait 3 cetvel halinde ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 
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CETVEL 

Maliye Bakanlığının 24 . 6 . 1968 gün, Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. Bütçe Şb. 111123 -1/9658 
sayılı yaalariyle alınan, Eskişehir iline bağlı ilçe, bucak ve kasaba belediyelerine yapılan aynî 
ve nakdî yardımlara ait liste: 

Aynî yardımlar 

Belediyenin adı 

Eskişehir Y.S.E.M 
Eskişehir Y.S.E.M 
Eskişehir Y.S.E.M 
Eskişehir Belediyesi 
Eskişehir Belediyesi» 
Eskişehir Belediyesi 
Çifteler Belediyesi 
Sivrihisar Belediyesi 
Sivrihisar Belediyesi 
Kaymaz Belediyesi 
Muttalip Belediyesi 
Mahmudiye Belediyesi 
Mahmudiye Belediyesi 

Aynî yardım 

Doz ör D - 8 
Kaınıyoniet1 

Pıckup 
Dozer D - 8 
Traetor 
Kamyon1 

Kamyon 
Arazıöz 
Gönie'ratör 
Kapall Pıck-up 
Talebi! sıradadır 
Kamyon 
Ara'zöz 

(almamıştır.) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
- 1 

Nakdî Yardım 

6 000 + 5 000 
5 000 

2 500 
1 500 

5 000 + 25 000 

Seyitgazi Belediyesi 

Sa.rıcakaya Belediyesi 
Mihalıççık Belediyesi 
înönlü Belediyesi 
Alpu Belediyesi 
Beylikahır Belediyesi 

(Jeneratör istemektedir. Diesel 
ile işliyen te'miru edildiğinde ve
rilecektir.) 
Bedeli yerinde talepleri sırada
dır. Ancak sivil tip vasıta isten
diğinden temini güç dlup, çıktı
ğında verilecektir. Not: Diğer 
taraftan Alpu, İnönü, Bozan*, 
Hara, Mihalgazi, ve Sarıcakaya 
belediyelerinin her hangi bir ta
lebi olrnadığındato kendilerine 
malzeme yardımı yapılamamıştır. 

6 000 
6 000 
6 000 
2 500 
2 500 
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CETVEL : 2 

tiler Bankası Genel Müdürlüğünün 10.4 .1968 gün ve Ba. ve îk. D. Reisliği 22859/50982 sayılı 
yazılariyle alman Eskişehir ve ili dahilindeki bâzı belediyelere 1964 - 1968 yılları arasında yapılan 

yardım ve açılan krediler listesi 
ESKİŞEHİR 
İkraz suretiyle verilen 

1964 1965 1966 1967 1968 
yılında yılmdıa yılında yılında yılında 

Mevzuu Lira K. l i r a Lira K. Lira K. Lira 

379 000 
50 000 

121 000 

115 000 

685 000 
150 000 

Kısa avans 902 000 800 000 200 000 
İş. Bank. Kefalet «5 000 000 1000 000 
SİVRİHİSAR 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
İçmesu 
Kısa avans * 50 000 50 000 
İmar ve İskân Bakanlığınca be
lediyeler fonundan yapılan tahsis 
tçjımesu 
Harita (Tamamı hibedir) 
SEYİTGAZİ 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Kısa avans 18 000 
MİHALIÇÇIK 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Içımesu 200 000 
İs. Bank. Kefalet '50 000 
tımar ve İskân Bakanlığınca be
lediyeler fonundan yapılan tahsis 
tımar plânı (Hibedir) 7 000 27 300 
tçımesu 200 000 
Su proje 37 500 7 '620 .12 
MAHMUDİYE 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
İçmesu 25 000 
Çeşitli yapı $0 000 60 000 
Kısa avans 55 000 120 000 
İş Bank. Kefalet 50 000 
ÇİFTELER 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
İş Bank. Kefalet 50 000 
İmar ve İskân Bakanlığınca be
lediyeler fonundan yapılan tahsis 
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Mevzuu 

Elektrik 
Inııar plânı 
iSu proje 

SARIÖAİKAYA 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
imar ve iskân Bakanlığınca be-
lediyeler fonumdan yapılan tahsis 
Harita (Tamamı hibe) 
imar plânı (Tamamı hibe) 

1964 
yılında 

Lira K. 

5 023 38 
2 992 

1965 
yılında 

Lira 

39 807 

1966 
yılında 
Lira K. 

81 000 

19-67 
yılında 
Lira 

57 306 

6 000 

K. 

15 

1968 
yılında 

Lira 

ALPU 
Belediyeye 1964 -1968 yılları zar
fında yardımda ve kredi küşa-
dında bulunulmamıştır. 
İNÖNÜ 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Elektrik 80 000 50 000 
Içımesu 87 000 
imar ve iskân Bakanlığınca be
lediyeler fonundan yapılan tahsis 
Elektrik 68 761 
ıSu projesi 35 000 

MUTTALÎP 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Elektrik 50 000 8 '674 20 
imar ve iskân Bakanlığınca be
lediyeler fonundan yapılan taihsiıs 
lemesu 50 000 
istikraz kabiliyetini yiıtdrımıiş >ol-
duğundan Hazinece yapıılan tah
sis 
îçjmesu 613 000 102 000 

BEYLİKAHIR 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Elelktrik 235 000 
imar ve iskân Bakanlığınca be
lediyeler fonundan yapılan tahsis 
Su proje 46 000 
KAYMAZ 
İkraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
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Elektrik 

Mevzuu 

yapı 
(Kısa 'avans 
iş Bank. Kefalet 
imar ve iskân Bakanlığınca Ibe-
lediyeler fonundan yapılan tahsis 
Harita ve imar plânı ('Hibe ima-
niyetindedir.) 
HAN 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 
Kusa 'avans 

MİHALGAZi - Gümele 
ikraz suretiyle verilen 
Kısa avans 
BOZAN 
ikraz suretiyle verilen 
Mevzuu 

1064 
yılında 

Lira K. 

1965 
yılında 

Lira 

16 000 

1966 
yılında 
Lira K. 

70 000 

1967 
yılında 
Lira K. 

50 000 

30 000 

1968 
yılında 

Lira 

52 000 30 000 10 000 

25 000 

yapı 
iş. [Bank. Kefalet 

'25 000 

25 000 
25 000 

CETVEL : 3 

Bakanlığımız bütçesinin 34450. (Belediyeler yardım) maddesinde mevcut ödenekten Esldşehir ili 
belediyelerine yapılan yardımlar 

1967 yılında : 

S. N. Belediye adı 

1 Bozan Bl. 
2 Gümele Bl. 
3 Han Bl. 

1968 yılında : 

Bağlı olduğu 
ilçe 

Merkez 
S arı cakaya 
Han Bl. 

Tahsis edilen hizmet cinsi 

Belediye hizmet binası inş. 
Belediye hizmet binası inş. 
Belediye hizmet binası inş. 

Tahsis 
miktarı 

Lira 

25 000 
25 000 
25 000 
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S. N. Belediye adı 
Bağlı olduğu 

ilçe Tahsis edilen hizmet cinsi 

1 GümöHe 131. 
2 Sarıeakaya Bl. 
'.> Kaymaz Bl. 

Sarıeakaya Belediye hikmet binası ikmal inş. 
İlçe Belediye hâl dükkânları inş. 
Sivrihisar Un değirmen inş. 

Tahsis 
miktarı 

Lira 

25 000 
25 000 
25 000 

Bakanlığımız emrinde bulunan müşterek trafik fonundan muhtelif senelerde Eskişehir iîi beledi
yelerine yapılan tahsisler 

1964 yılında : 

S. N. Belediye adı 

1 Eskişehir Bl. 

1966 yıllnda : 

1 Eskişehir Bl. 

Tahsis edilen hizmet cinsi 

Kavşak tanzimi için 

Çocuk trafik eğitim parkı 

Tahsis 
miktarı 

Lira 

100 000 

250 000 

2 . — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve ya
pılan işlere dair sorusu ve Gümrük ve Tehel 
Bakanı îbrahim Tekin'in yazdı cevabı. (7/747) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

I12 . 6 . 1968 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar merkez 
teşkilâtında; 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik ça
lışmalar ve randıman hesapları yapılmakta mı
dır? 

2. Memur ve hizmetli olarak personel top
lam sayısı nedir? 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

4. 1961 yılından bu yana her yıl itiba
riyle; 

a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
b) iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 

nedir? 
c) Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
d) Hukuk servislerinden talebolunan hu

kukî mütalâa sayısı nedir? 
T. 0. 

Gümrük ve Tekel 19 . 10 . 1968 
Bakanlığı 

Zat ve Sicil 
îşleri Müdürlüğü 

Sayısı : 96173 
Türkiye Büyigk Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü sözlü 15 . 6 . 1968 tarihli ve 6622/41566 
- 7/747 sayılı yazınız. 

Bakanlığımız ve Bakanlığımıza bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştmlan per
sonel ve yapılan işlere dair Giresun Milletve
kili Sayın Kudret Bosuter tarafından verilen 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevapları havi 
liste ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

İbrahim Tekin 
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Giresun Milletvekili Kudret Bosuter tarafın
dan yerilen yazılı soru önergesinin soru ve 

cevapları 

S 1. — Bateanlığınız ve bağlı kuruluşlar mer
kez teşkilâtında yapılan işlemler hakfcındıa is
tatistik çalışmalar ve randıman hesapları ya
pılmakta mıdır? 

O 1. — Bakanlığımız bünyesinde bulunan 
Tekel Genel Müdürlüğünün işletme hüviyetlini 
taşıması sebebiyle bu Genel Müdürlükte randı
man ve istatistik hesapları yapılmaktadır. 

S 2. — Memur ve hizmetli olarak personel 
toplam sayısı nedir? 

0 2. — Bakanlığımız ve bağlı (kuruluşlar 
merkez teşkilâtında memur ve hizmetli olarak 
personel toplam sayısı 1 271 dir. 

S 3. — Hukuk servisinde çalıdan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

1961 1962 1963 

Gelen evrak 526 862 543 574 
Giden evrak 280 542 282 802 
Tekâmül etmiş 229 988 235 316 
Dilekçe sayısı 17 048 17 139 
Hukukî mütalâa 1 221 1 272 

3. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır Vakıf î§ Hanı kira be
dellerinin indirilmesine dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeylinin yazılı cevabı 
(7/809) 

12 . 7 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tarık Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

1. Diyarbakır Vakıf Çarşısı iş Hanı kaç 
oda ve kaç dükkândan ibarettir? Bu iş hanının 
maliyeti ne kadardır? 

2. İş hanı bütün odaları ve dükkânları ica
ra verilmiş midir? En Idüşıük dükkân kirası ile 
en yüksek dükkân kirası ne kadardır? Vakıf iş 
hanının aylık ve yıllık kira geliri ne kadar {tut
maktadır? 

0 3. — Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar 
merkez teşkilâtı hukuk servislerinde 25 hukuk
çu, 11 hizmetli, 6 memur çalışmaktadır. 

S 4. — 1961 yılından bu yana her yü itiba
riyle; 

a) Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 

b) iş sahiplerince verilen dilekçe sayısı 
nedir? 

c) Tekâmül etmiş işlem sayısı nedir? 

d) Hukuk servislerinde talebolunan hukukî 
mütalâa sayısı nedir? 

C4. — Bakanlığım ve bağlı kuruluşlar mer
kez teşkilâtında 1961 - 1967 yılına kadar ge
len, giden evrakla tekâmül etmiş, bulunan ev
rak sayısı, dilekçe, hukukî mütalâa sayısı aşa
ğıda gösterilmiştir. 

1964 1965 1966 1967 

535 382 493 232 517 150 551 259 
318 896 277 949 273 748 279 679 
280 247 233 020 133 746 239 184 
29 410 25 739 27 619 26 936 

1 187 1 353 1 223 1 280 

3. İşyerleri istimlâk edilen bu bölgede mü
lkim Diyarbakırlı esnafın işhanındaki oda ve 
dükkânları çok fahiş fiyatla kiralamaya mec
bur oldukları doğru mudur? Bu fahiş kiralar 
sebebiyle işhanınm maliyetinin âzami 3 yılda 
amorti edileceği doğru mudur? 

4. Kazanç imkânları raıabdudolan Vakıf 
çarşılı işhanında mukim vatandaşların ağır 
kira sebebiyle kısa zamanda iflâs edecekleri 
görüşü yaygındır. Buna karşı ne gibi bir ted
bir almayı düşünmektesiniz? 

5. Esnafın şikâyetlerini göz önüne alarak 
bu konuda bâr tetkükat yaptırmayı ve kira be
dellerini uygun bir seviyeye indirmeyi düşün
mekte misiniz? 

T. C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Emlâk Müdürlüğü 
Sayı : K. 7/1 - A/4674 24 . 10 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/809 - 6902/43181 sayılı 
j yazınız. 

537 492 
206 087 
167 961 

16 524 
1 307 
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Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci 
tarafından Başkanlığınıza verilen Diyarbakır 
vakıf işhanı kira bedelleri hakkındaki 5 mad
delik yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak 
iki nüsha halinde ilişik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci'nin 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Diyarbakır Vakıf Çarşılı işhanı bod
rumda 7 aded müstakil depo, zemin katta 27 
aded depolu 3 aded deposuz dükkân, birinci 
katta 29 dükkân bir pastahane, ikinci kattada 
30 dükkânki cem'an 91 dükkân bir pastahane 
ve 7 aded müstakil depodan ibarettir. 

işhanmın maliyeti arsa bedeli dâhil 
(4 001 385,00) liradır. 

2. Halen zemin katta 4, birinci katta 4, 
ikinci katta 10 aded olmak üzere 18 aded dük
kân ve bodrumda bir depo boştur. 

Vakıf işhanı inşaatı tamamlandıktan sonra 
yetkili ihale komisyonunca ihaleye çıkarılmış 
ve taliplerin serbest iradesi ile ihalede takar
rür eden fiyatlarla kiralanmıştır. En yüksek 
kira cephedeki dükkânlardan zemin katta Zi
raat Bankasının kiraladığı 31 numaralı dükkân 
olup, aylık kirası (3 104) liradır. Aynı katta 
şahıslardan ise en yüksek kira aylık (2 710) 
lira ile Nedim Erdinç adındaki bir tüccarın ki-
rasındaki 23 numaralı dükândır. Zemin kat dük
kânlarda en az kira Mehmet Tüm icarındaki 
11 numaralı dükkândır. Aylık kirası (1 350) li
radır. 

Birinci katta en yüksek kira Vakıflar Ban
kasının kiraladığı 48 numaralı dükkân olup, 
aylık kirası (3 000) liradır. Şahıslardan ise en 
yüksek kira aylık (1 759) lira ile Hilmi Oralın 
icarındaki 36 numaralı dükkândır. Bu kattaki 
en az kiralı dükkân Hüseyin Demir'in icarında
ki 60 No. lu dükkân olup, aylık kirası (601) 
liradır. 

Vakıf işhanmın halen kirada olan 73 dük
kân, 1 pastahane ve 6 deposunun aylık kirası 
(112 752) lira olup, yıllık kirası ise (1353 024,00) 
liradır. 

3. Diyarbakır esnafını vakıf işhanmdaki 
dükkânları fahiş fiyatlarla kiralamaya mecbur 

eden hiç bir kanuni müeyyide mevcut değildh. 
İşhanmdaki halen kiracı olarak bulunan şahıs
lar yapılan ihaleye kendi arzulan ile iştirak ve 
serbest iradeleri ile gerekli teklifleri yaparak 
2387 sayılı Kanuna göre hazırlanan 2950 sayıh 
Kanunun 4 ncü maddesi ile tatbikine devam 
olunacağı kabul edilen 2/680 sayılı Vakıf yer
lerin nasıl kiraya verileceği ve mahsûllerinin ne 
suretle satılacağı hakkındaki nizamname hü
kümleri uyarınca teşekkül eden komisyon hu
zurunda bu isteklerini beyan etmişler ve ihale 
neticesinde en yüksek bedel teklif eden şahsa 
kiralanmıştır, ihale neticesinde takarrür eden 
kira bedelleri ve idare masraflarına göre iş
hanı kendisini 6 yılda amorti edebilecektir. 

4. Kiracıların ticari durumları nazarı iti
bara alınarak mukaveleye bağlı kira bedelleri
nin düşürülmesi hukuken mümkün bulunma
maktadır. Bu sebeple kira mukavelesi hitamın
da kiracılar kiraladıkları yeri tahliye ettikleri 
takdirde yeniden bu kira bedelleri üzerinden 
artırmaya çıkarılması ve artırmada talipli bu
lunmadığı takdirde komisyonca kiraya verile
meme sebepleri göz önünde tutularak rayice 
göre kira takdir ve artırmaya çıkarılması ve 
artırmada en yüksek kira teklif edene kiralan
ması mevzuat icabındandır. 

Kiracıların kira bedellerinin düşürülmesi 
hakkındaki taleplerine de bu yolda cevap ve
rilmiştir. 

5. Yukarıdaki maddelerde de açıklandığı 
üzere, esnafın şikâyeti göz önüne alınarak mu
kaveleye bağlı kira bedellerinde bir indirme 
yapılması kanunen mümkün bulunmamaktadır. 

•i. — Giresun Milletvekili Ali Cüceoğlu'nun, 
Giresun'un Espiye ilçesinde bir kavgHya müda
hale eden polislerin vazife yapmalarına engel 
oluşmasına ve başka yerlere tâyin edilmelerine 
dair sorusu ve İçişleri BaJcam Faruk Sükan'ın 
yazilı cev\abı (7/835) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki izah edilen hususların yazılı ola

rak içişleri Bakanlığı tarafından cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

1 . 8 . 1968 
Ali Cüceoğlu 

Giresun Milletvekili 
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içişleri Bakanlığına 
Ankara 

Giresun ili Espiye ilçesinde Hakkı Akdeniz 
ile Temel Türkmen arasında 27 . 7 . 1968 tari
hinde bir kavga olmuştur. 

işe müdahale eden polis Temel Türkmen'i 
karakola celbetmiştir. Hakkı Akdeniz ise kav
ga neticesi koma halinde hastaneye kaldırıl
mıştır. 

Mahallî seçimlerden önce A. P. ilçe başka
nı bulunan ve halen belediye reisi olan olayla 
hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi zabıta vakaları 
karşısında da bir vatandaş farkı bulunmamasa 
iktiza eden reis karakola geliyor. 

Polisin görevine müdahale ederek Temel 
Türkmen'i karakoldan almak istiyor. Polis
ler ile Belediye Başkanı arasında münakaşa 
oluyor. Olay bir grup vatandaşım gözleri önün
de cereyan ediyor. 

Belediye Başkana Temel Türkmen'i bana ve
rin. karakolda alıkoymanıza lüzum yoktur diye
rek polislerin vazifelerini yapmalarına en
gel olmak istiyor. Polis Memuru Mehmet ökten 
ile Adnan Alptekin mağdur komadadır orta 
yerde ağır bir vakıa vardır lütfen vazifemize 
müdahale etmeyiniz dışarı çıkanız der demez, 
Reis bu hitaba kızıyor ve ağır lâflar sarf ede
rek işi münakaşaya döküyor. Ve ben size gös
teririm diyerek orada hazır bulunanların göz
leri önünde işi büyütüyor. 

Ertesi günü Giresun.'a giden Belediye Reisi 
A. P. il Başkanını da alarak valiyi makamında 
ziyaret ediyor. 

Polislerden Mehmet ökten Şebinkarahisar'a, 
Adnan Alptekin'de Giresun iline tâyin oluyor. 

Bu kısa izahattan sonra şu hususların yazı
lı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

1. Vali A. P. il Başkanı ve Espiye Belediye 
Başkanının emrinde görev ifa eden bir emir ku-
lumudur? 

2. Emniyet kuvvetleri vazife ifa ederken 
o şehrin A. P, li belediye başkanının hakaretine 
uğrar sonrada ben size gösteririm tehdidi ile 
oradan ayrılan belediye başkanının bu tehdidi
ni gerçekleştiren Giresun hukuk doktoru valisi 
tâyin emirlerini yağdırırsa, o bölgede artık 
asayiş beklenebilirini? 

3. Her türlü baskı ve tehdit ile polis A. P. 
polisi haline sokulmak istenirse bunu gören ilçe 
memurlarının bitaraf görev ifa etmesine im
kân kalırnuı? 

Ali Cüceoğlu 
Giresun Milletvekili 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24 . 10 . 1968 

T. B. M. M. ile İlişkiler Bürosu 
Sayı: 11-13/3209 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 30 . 9 . 1968 gün ve 7024/44271 - 7/835 

sayılı yazıya. 
Giresun'un Espiye ilçesinde bir kavgaya mü

dahale eden polislerin vazife yapmalarına en
gel olunmasına ve başka yerlere tâyin edilme
lerine dair Giresun. Milletvekili Ali Cüceoğlu 
tarafından verilen yazılı ısoru önergesi incelen
miş ve olay safahata aşağıda açıklanmıştır. 

Espiye ilçesi halkından Hakkı Akdeniz ile 
Temel Türkmen arasında 22 . 7 . 1968 tarihin
de vukubulan kavga olayı Emniyet Komiserliği 
tarafından savcılığa intikal ettirilmiş ve Temel 
Türkmen yetkili mercice tevkif olunmuştur. Bu 
tevkif üzerine, suçlunun serbest bırakılması için, 
Espiye Belediye Reisi tarafından zabıtaya bir 
müdahalede bulunulmadığı ftesbit edilmiştir. Po
lis memuru Mehmet 'ökten ile olayla hiç ilgisi 
bulunmayan polis stajiyeri Adnan Alptekin'in 
il dâhilinde yerlerinin değiştirilmesi hususunda 
ne Belediye Reisinin ne de il A. P. Başkanının 
Vilâyete müracaatı olmadığı, anlaşılmıştır. 

Espiye Kaymakamlığının hizmetin icabını 
kaale almak suretiyle 25 . 7 . 1968 tarihli tale
bine binaen valilikçe 'adı geçen polislerden Ad
nan Alptekin il merkezine, Mehmet Ökten de Şe
binkarahisar ilçesine nakledilmişlerdir. 

Devletin icra organı olan polis tarafsız bir 
şekilde igörev ifa etmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın. 
Sakarya'nın Gevye ilçesine bağlı Kozan köy gru-
puna bir ebe ve sağlık memuru verilmesine dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Ve
dat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/850) 
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21 . 8 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın ıSağlflk Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı saygılarımla rica öderim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya ilinin Geyve ilçesine bağlı Kozan 
köy grupunda bir yıl öncesine kadar bir ebe ile 
bir sağlık memuru bulunmakta idi. Sonradan 
bu ebe ve sağlık memuru bilinmiyen bir sebep--
ten 'ötürü bu grup köyümden alındı ve başka bir 
yere nakledildi. 

O günden bu yana bu köyler halkı sağlık 
hizmetleri yönünden çok sıkıntı çekmektedirler. 

Kozan merkezi bu grup köyler ilçeye en az 
15 kilometre mesafede bulunmaktadır. Yol ve 
vasıta yokluğu yüzünden bilhassa âcil vakalar
da, özellikle doğumlarda bu köyler halkı zor
luk çekmektedir. 

Zaman, zaman İlgililer bu durum karşısında, 
Kozan köyü mulhtarınm yazılı ve sözlü müra
caatı üzerine ilk fırsatta ebe ve sağlık memu
runun verileceğini ifade etmişlerse de, bugüne 
kadar her hangi bir atama yapılmamıştır. 

Bir yıl öncesine kadar ebesi ve sağlık me
muru bulunan bu köy ve bağlı grupunun bir yıl
dan beri bu hizmetlerden uzak tutulması elbet
te ki doğru değildir. Eskiden olduğu gibi bu 
köy merkezine hakkı olan bir ebe ve bir sağlık 
memurunun tâyin edilmesi şarttır. Ya da -bu
gün ilçeye tâyin edilmiş bulunan stajiyer sağlık 
memurunun ve bulunacak bir ebenin Kozan'a 
verilmelsi, (görevlendirilmesi lâzımıdır. 

Sayın Bakanın bu durum karsısında adı ge
çen Kozan köyüne bir grup ebesi ve sağlık me
murunu görevlendirmesi için gereken işlemin 
yapılması, yönünden dikkatini çekerim. Bu ko-
nıı&p, ne düşünüyorlar? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 24 . 10. 1968 

Bakanlığı 
Zatişleri ve Muamelât 

Genel Müdürlüğü 
Encümen Şubesi 

92054 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
îlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve 7/850/7082/44710 

sayılı yazıya K. 

Sakarya Geyve ilçesine bağlı Kozan köyler 
grupuna Köy Ebesi Yüksel özden Erol'un vi
lâyetçe 'tâyini yapılmış olup, aynı köy grupuna 
Sağlık Memuru tâyini için de Sakarya Valiliği
ne 22 . 10 . 1968 gün ve 90920 sayılı yazımızla 
durum bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ©derim. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

28 . 8 .1968 
6. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bile

cik'teki Jandarma Er Eğitim Taburunun Alay 
haline getirilmesine dair sorusu ve İçişleri Baka
nı Faruk Sükan'tn yazılı cevabı (7/864) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki önergemin yazılı olarak Sayın 

İçişleri Bakanı tarafından cevaplandırılmasının 
teminine müsaadelerinizi saygılarımla arz ve ri
ca ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

Çok isabetli bir görüş ve karar ile İstiklâl 
larbimizin unutulmaz kahramanı Bilecik iline 
bir Jandarma Er Eğitim Taburu getirilmiş ve 
bu askerî birlik yerleşmesini ve tesislerini ik-
nal etmiştir. Alman sonucun memnuniyet ve
rici olduğu yüksek malûmlarıdır. Tesis, arazi 
ve diğer şartların müsaidoluşu nazara alınarak 
bu taburun alay haline ifrağı hakkındaki düşün
celeriniz nelerdir? 

24 .10 .1968 
T. O. 

içişleri Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 11 -13/3208 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 30. 9 . 1968 tarihli ve Genel Sekreter
lik Kanunlar Müdürlüğü 7/864-7117/44917 sa
yılı yazı. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm Bilecik'te
ki Jandarma Er Eğitim Taburunun Alay haline 
ifrağı hakkındaki yazılı soru önergesi incelendi: 

Bilecik'teki Jandarma Birliği Kütahya'daki 
Alayın bir Taburundan ibarettir. Böyle bir ih
tiyaç duyulmadığı için barışta bunun alay hali
ne ifrağı düşünülmemektedir. Çünkü Jandar
ma eğitim birliklerinin teşkilâtı ve kapasitesi, 
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Jandarma Teşkilâtının barış ve sefer görevleri 
dikkate alınarak hazırlanmış ve bu esasa göre 
sonuçlandırılmıştır. Er Eğitim Birliğinin belir
li bir kuruluş amacı ve hedefi vardır. Bilecik'
te bulunan bu birliğin^ barışta tabur çapında 
bulunması, bu zaruretin tabiî bir sonucudur. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 
9.9.1968 

7. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi-
lecik'in Osmaneli İstasyonundaki muattal bina
larda, çırak veya meslek okıdu açılmasına dair 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in 
yazılı cevabı (7/871) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ulaş
tırma Bakanımız tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ve rica ede
rim, 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Devlet Demiryollarının Osmaneli İstas
yonunda muattal kalan bina ve tesislerini kıy
metlendirmeyi veya başka bir şekilde istifade 
etmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Bilecik ve ilçeleri okul açma bakımın
dan çok müsaittir. Buralarda her hangi bir çı
rak veya meslek ckulu açmayı etüd ettirmek 
lûtfunda bulunur musunuz? 

T. O. 
Ulaştırma Bakanlığı * 26.10.1968 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1542 -1 

özü : Bilecik Milletvekili 
Sayın Sadi Binay'ın ya
zılı önergesi H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 9 . 1968 tarih, Kanunlar Müdürlü

ğe. 7/871-7134/45131 sayılı yazınız. 
Osmaneli istasyonunda muaattal kalan bina 

ve tesislerin kıymetlendirilmesi ve buralarda 
her hangi bir çırak veya meslek okulu açılması 
yolundaki Bilecik Milletveldi Sayın Sadi Bi
nay'ın ilgi yazıları ile Bakanlığımıza intikal 
eden yasılı soru önergesi üzerine durum tetldk 
olunmuş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır. 

1. Osmaneli istasyonunda mevcut bütün bi
nalar TCDD İşletmesi hizmetlerinde kullaırl-
makta olup bu istasyonda muattal kalan bina bu
lunmamaktadır. 

2. Çırak okulları, Demiryollarının ihtiyacı 
olan kalifiye sanatkâr işçi ve personeli kendi 
bünyesinde yetiştirmesi maksadiyle, teşkilât ba
kımından (takım, tezgâh vesaire) yetiştirmeye 
müsaidolan fabrika ve depo merkezlerinde bu
lunmaktadır. 

Bilecik deposu ufak çapta bir işyeri oldu
ğundan, burada bir çırak veya meslek okulunun 
açılması uygun görülmemektedir. 

Arz ederim, 
Sadettin Bilgiç 

Ulaştırma Bakanı 

8. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, 
Bilecik'in Söğüt ilçe merkezinde polis teşkilâ
tı kurulmasına ve bâzı yerlerde kaldırılan jan
darma karakol teşkilâtının iade edilmesine dair 
sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevabı (7/875) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın içiş

leri Bakanımız tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

1. Söğüt ilçemizin inhisar ve G-ölpazarı il
çemizin Yenipazar bucaklarından Jandarma 
karakol teşkilâtının kaldırılması tatbikatta bek
lenen sonucu vermediği gibi çeşitli nedenlerle 
hâdise ve vak'alar artmıştır. Vilâyet makamı
nın tekrar jandarma karakol teşkilâtının ku
rulmasının uygun olacağı mütalâası da göz 
önüne alınarak, buralarda teşkilâtın iadesini 
düşünüyormusunuz ? 

2. Bir polis teşkilâtı kurulacak hale gel
mekte olan Söğüt ilçe Merkezinde, Polis teşki
lâtını ne zaman tahakkuk ettirebilirsiniz? 

3. Şimdiye kadar, birçok köyümüz ikti
sadi sebeplerden ve bilhassa yollarının yapıl
mamış olması sebebiyle, Eskişehir ve Sakarya 
illerine bağlanmıştır. Vilâyetimizin küçülmesine 
ve her yönden aleyhine olan bu kayışların ön
lenmesi konusunda Hükümet olarak düşünce ve 
tedbirleriniz var mıdır? 

Hürmet ve teşekkürlerimle, 
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T. 0. 
İçişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Kanunlar Müdürlüğüne 24 . 10 . 1968 

Sayı : 11 -13/3210 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 . 9 . 1968 tarihli ve Genel Sek
reterlik Kanunlar Müdürlüğü 7/875 - 7138/45135 
sayılı yazı. 

Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm; jandar
ma toplu sisteminden dönülmesi, Söğüt mer
kezinde polis teşkilâtı kurulması ve bâzı köy
lerin diğer illere geçmesinin önlenmesi hak
kındaki yazılı soru önergesi incelendi. 

1. Bilecik ili 4 Mayıs 1967 tarihinde tü
müyle toplu sisteme geçmiş ve 6 aylık deneme
den olumlu sonuçlar alınması üzerine bunun sü
rekli olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
Toplu sistemde, köy ve bucak karakolları kal
dırılmak suretiyle her türlü jandarma hizmet 
ve görevi ilçe merkezinden rütbeli birer perso
nel komutasında motorlu ekiplerce yürütül
mektedir. Halen 24 ilde bu sistem basan ile 
uygulanmaktadır. Bu iller bir plân tahtında 
öncelikle ve devamlı olarak motorlu araç ve 
muhabere vasıtalariyle takviye edilmektedir. 
ihtiyaçlar tamamen karşılandıkça bu sistemden 
daha çok olumlu sonuçlar alınacağı muhakkak
tır. 

Bilecik ili uzun bir etüt ve deneme devre
sinden sonra ilgili valiliğin teklifi üzerine top
lu sisteme geçirilmiştir. Valilikten alınan ra
porlarda bu sistem yüzünden tatbikatta her 
hangi bir aksaklığın görülmediği, emniyet ve 
asayişin çok daha düzeldiği ve işlerin iyi yürü
tüldüğü özellikle belirtilmektedir. 

Bu durum muvacehesinde söz -konusu bu
caklarda yeniden karakol sistemine geçilmesin
de bir fayda mülâhaza edilmemektedir. 

2. 1965 Genel Nüfus Sayımına göre nüfusu 
3 004 olan Söğüt, Polis Teşkilâtı kurulmamış 
bulunan 229 ilçe meyanmdadır. İlçelerimizin 
hepsinde teşkilâtlanmayı hedef tutan plân ge
reğince polisimizin genel kadrosu son defa 
5 000 kişilik bir kadro ile takviye edilmiş ve 
1967 - 1968 yıllarında yeniden 56 ilçede em
niyet kuruluşu sağlanmıştır. Yıllık personel uy
gulama plânlarına göre kadrodan sağlandığı 
takdirde geri kalan ilçelerde ve bu meyanda 

SöğüVte de emniyet teşkilâtı kurulması göz 
önüne alınacaktır. 

3. Bâzı köylerin ekonomik sebeplerden do
layı. ve bilhassa yollarının yapılmamış olmasa 
yüzünden Eskişehir ve Sakarya illerine bağ
landığı ifade edilmektedir. 

Köylerin bağlı bulunduklara illerden ayrı
larak başka illere bağlanmasının 5442 sayılı İl 
idaresi Kanununun tarifatı dâhilinde ve coğ
rafi, iktisadi, idari şart ve sebeplere dayanarak 
icra edildiği malûmdur. 

Bilecik iline bağlı birkaç köy de bu şartlar 
içinde civar illere bağlanmıştır. Yapılan mua
mele ilgili köyler halkının istekleriyle gelişti
rilmiş, coğrafi ve iktisadi şartların neticeleri
ne uygun bulunmuştur. 

Her il; yukarıda gösterilen şart ve sebep
lerle kendine bağlı köyleri ihtiva etmekte bu
nun dışında her hangi bir hususun nazarı iti
bara alınması hukuka ve hizmetin icaplarına 
uygun görülmemektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

9. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Adana D emir spor Kulübünün galibi
yetinin iptal edileceği ve stadyumun kapatılaca
ğı söylentilerine dair sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak'ın yazılı cevabı (7/886) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Bakanı ISayın Kâmil Ocak tarafın
dan, aşağıdaki sorumun yazılı olarak cevaplan
dırılması için gereğini istirham öderim. 

Saygılarımla. 
19 . 9 . 1968 

Adana Milletvekili 
Kemal Sairıibraftıimoğlu 

15 . 9 . 1968 Pazar günü, Adana stadyumun
da vaki olan üzücü hâdiselerden dolayı' mahal
linde gerekli tetkikatı yaptım, ilgililerle ve 
halikla geniş temaslar yaptım. Velev haklı se
beplere de dayansa, umumiyetle Adana halkını 
olanlardan dolayı teessür içinde buldum. 

Hakem bilmiyerek veya kasıtlı tahriklerin 
kütlelerde uyandırdığı infialin bir tezahürün
den ibaret olan ve başta hakem olmak üzere, 
misafir sporculardan hiçbirisine ciddî bir sal-
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idin "bahis mevzuu olmıyan, bir toplum hâdise
sinden dolayı, Demirspor'un .hak ettiği galibi
yetin iptal edileceği ve stadyomun kapatılaca
ğı söylentileri bölgede umumi bir teessür ve in
fial yaratmaktadır. 

Bu davranış, Demirspor'un sorumlu bulun
madığı bit hâdiseden cezalandırılması gibi, mo
dern ceza hukuku prensipleri ve spor disiplini 
ile uzaktan yakından ilişiği bulunmıyan gayri-
hükukî ve insaflı olmıyan bir teşebbüs ve ta
sarruftur. Vijdanı ammeyi yaralıyacaktır. 

»ahanın kapatılması ise; civanmertliği ve 
mi«afirp©rverliği Türkiye'ce teslim edilmiş olan 
Adanalı hemşerilerimin toptan ithamı ve mah
kûm edilmesi mânasını taşıyacaktır. Çeşitli 
ihtiyaçlara cevap vermekte olan Adananın tek 
atadyomunun kapatılması, gençliği ve spor se
verleri arzu edilmiyen yerlere ve yollara itme 
mânasını taşıyacaktır. Diğer kulüplere karşı 
da açıkça haksızlık edilmiş olacaktır. 

Şehirlerin toptan cezalandırıldığı Ortaçağ
lardan bu yana asırlar geçmiştir. Baştaki A. P. 
iktidarı olsa dahi böyle acı ve karanlık bir dö
nüşü beklememekte kendimizi haiklı saymakta
yız. 

Başta (hakem olmak üzere suçlular varsa 
cezaları elbette verilmeli, fakat gayrihukukî 
ve karanlık usullere sapılmamalldır. 

Bakanlığın bu mevzuda düşüncelerini ve 
tedbirlerini bilmek İsterim. 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
2185 

23 . 10 . 1968 

Millet Meclisi ISayın Başkanlığına 

30 . 9 . 1968 gün ve 7/886-7180/45681 sayın 
yanları ile gönderilen Adana Milletvekili Ke
mal ISanibrahimoğlunun yazılı sorusuna ceva-
bunı aşağıda arz ediyorum: 

10 . 9 . 1968 Pazar günü Adana'da oynanan 
Adana Demlrspor - Feriköy maçının sonunda 
1 - 0 yenik durumda olan Feriköy takımının bir 
gol atması üzerine meydana gelen hâdiseler so-
öttounda »tadın birçok yerlerinin tahribodildiği, 
kale direkleri dâhil bâzı ahşap kusımların ve 
hattâ tribünlerin yakıldığı, bütün camların kı
sıldığı, kapıların söküldüğü, bu arada hakem
lerin ve «$>ctfcularin tecavüze uğradıkları; an

cak polis ve jandarmanın aldığı tedbirler saye
sinde feci bir akıbetten kurtarıldıkları maalesef 
aoı bir hakikattir. 

Bu gibi hâdiseler karşısında, Futbol Fede
rasyonu, Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 
aşağıda aynen nakledilen 11 nci maddesinin (g) 
bendindeki yetkiye dayanarak mahallî takımla
rın maçlarını bir müddet için başka sahalara 
nakletmektedir. Nitekim daha evvel bu gibi 
hâdiselere sahne olmuş bâzı şehirlerin takımla
rının maçları da başka sahalara intikal ettiril
miştir. 

Adana stadını tahribeden, hakemlere ve 
sporculara tecavüze kalkışan kulüp taraftarla
rının ve bu olayları önlemek şöyle dursun bilâ
kis teşvik eden kulüp yöneticilerinin bu akıbeti 
bilmeleri lâzımdı. 

Adana stadı müsabakalara kapatılmış değil
dir. Burada her türlü spor müsabakaları yapı
labileceği gibi amatör futbol maçları da valinin 
mesuliyeti altında oynatılmasına izin verilmiş
tir. 

İddianızın tam aksine olarak bir şehrin tec
ziyesi asla bahis konusu bulunmamaktadır. Bu 
vesile ile hukuktan, orta çağdan bahsetmek ka
naatimce yersiz bir davranış olur. Mevzuuba-
his karar aynı yerde vukuu muhtemel hâdiseleri 
önlemek için alınmış bir tedbirden ibraettir. 
Adana hâdiselerini mütaakıp alınan karardan 
daha önce meselâ Kayseri, Bolu ve sair sahala
ra da aynı şekilde muamele yapılmış bulunmak
tadır. Türkiye'de her türlü spor müsabakasını 
sportmenlik ve centilmenliğe yakışır bir şekilde 
icra ettirmek ve kötü niyetli insanların yapabi
leceği hâdise ve hareketlere mâni olmak Teşki
lâtımızın başta gelen vazifelerinden birisidir. 
İşlenen ve doğruluğu tesbit edilen her suçun ce
zası verilmediği takdirde suçların tevalisini Ön
lemek kabil olamıyacaktır. Bu cezanın yakinen 
tanıdığımız Adanalı hemşerilerinizle yakından' 
veya uzaktan (hiçbir ilgisi yoktur. 

Mesele bu gibi hâdiselerin aynı sahada ve
ya başka sahalarda tekerrürüne mâni olunmak 
için alınmış tedbirler mahiyetindedir. 

Hakemin cezalandırılması bahis konusu de
ğildir. Çünkü hakemden oyunun son dakikası
na kadar hiçbir şikâyet vaki olmamıştır. Müd
deti uzattığı bahsine gelince futbol kaidelerinin 
7 nci maddesine göre müddeti yalnız hakem tâ-
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yin ve tesbit eder. Müddet tâyinine seyirciler 
ve idareciler asla yetkili değildir. Teşkilâtımız 
şimdiye kadar almış olduğu kararlarda asla her 
hangi bir haksızlığa veya tarafgirliğe yönelme
miştir. Ve yönelmiyecektir de. 

iSpor tüm olarak mevcut mevzuat ve kaide
ler içinde yapılan ve hiçbir zaman aşırı hareket
leri kabul etmiyen ve siyasi düşünceleri redde
den bir olaydır. Bunun aksini düşünmek sporu 
anladığımız mânaların haricine sevk etmek 
olur. İddianız hilâfına şurasını bilhassa belirt
mek isterim ki bu karar hiçbir zaman acı ve ka
ranlık bir dönüşü iltizam elden veya ima eden 
bir davranış değildir. Tamamen hukuk ve man
tık silsileleri içinde teemmül edilmiş ve üzerin
de hassasiyetle durulmuş bir karardır. Bu ba
kımdan kararın tatbiki yukarda da arz ve iza'h 
edildiği gibi yeni hâdiselerin vukuunu önliye-
cek tedbirler manzumesindendir. 

Saygı ile arz ederim. 
Kâmil Ocak 

Devlet Bakam 

Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 11 nci 
maddesinin (g) bendi: 

g) Mahallî idareler tarafından emniyet ve 
inzibatî temin edilmiyen veya edilmiyeceğine 
ve mahallî seyirciler tarafından emniyet ve in
zibatın bozulduğuna Futbol Federasyonunca ka
naat getirilen bölgelerde futbol müsabakası, yap
tırmamaya ve bu kabîl bölgelerin sahalarında 
oynanması gereken müsabakaların bir kısmını 
veya tamamını başka bir bölgenin sahalarında 
oynatmaya ve bunun süresini tâyine Futbol Fe
derasyonu yetkilidir. 

Eğer mahallî seyircilerden gayri misafir ta
kımın seyircilerinin de gittikleri bölgelerin sa
halarının emniyet ve inzibatını bozduklarına 
Futbol Federasyonunca kanaat getirilirse aynı 
hükümler misafir takımın bağlı bulunduğu böl
genin sahalarında da uygulanır. 

10. — Bursa Milletvekili Sadarettin Çanga'nm, 
Bursa'da bir adalet dairesi ile ceza evi inşa edil
mesine dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in yazılı cevabı (7/898) 

7 . 10 . 1968 
Millet Mjeclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı 
olunmasını saygı ile rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru A) Bursa Adalet Dairesi binası ihti
yaca kâfi gelmediğinden mahkemeler, kalene 
ler ve daireler sıkışık, âdeta dizdize çalışır 
durumdadırlar. Ayrıca bir bina kiralanması da, 
bu sıkışıklığı giderememiştir. Şehir plânında, 
adalet dairesi binası için ayrılmış bir yer bu
lunduğu söylenmektedir. 

B) Ayrıca, Bursa Ceza Evi de, eski ya
pısı ve gayrisıhhi durumu ve nüfusu hızla ar
tan şehrin tam orta yerinde kalması sebebiyle 
de, şehir dışına nakledilmek zorundadır. 

Bursa ilinin ihtiyacı bulunan bu binaların 
yeniden yapımı için Adalet Bakanlığınca bir 
hazırlık var mıdır, bir hazırlık varsa bu bi
nalar ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. ve T. E. iGn. Müdürlüğü 19.10.1968 
Ks. : 6 

Sayı : 43424 
Konu : Bursa Ceza Evi ile Ada
let binası Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 11.10 .1968 gün ve 7/898-7251/45997 

sayılı yazı. 
Bursa Milletvekili Sayın Sadrettin Çangu 

tarafından, Bursa'da bir adalet binası ile ceza 
evi yapılması hakkındaki sorusuna cevaplarımı 
arz ediyorum : 

Bursa Ceza Evi 1911 senesinde inşa edilmiş 
Hazineye ait eski bir binadır. 

Keza adalet binası 1927 senesinde inşa edil
miş, Hazineye aidolup halen ihtiyacı karşıla
mamaktadır. Bu bakımdan 1 . 8 . 1964 tari
hinden itibaren belediyeden, ayrıca icra dairesi 
olarak da şahsa ait başka binalar (kiralanmıştır. 

Hazırlanan Beş Yıllılk Kalkınma Plânına, 
durumları daha gayrimüsait ve mahallinde kira 
ile bina bulunamıyan, hükümlü hareketi fazla 
olanlar dâhil edilmiş olduğundan, bu yerde 
ceza evi ile ayrıca ihtiyaca cevap verecek yeni 
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bir adalet binasının inşası ancak 3 ncü Beş Yıl
lık Kalkınma Programına alınabilecektir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

11. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Tortum gölü ve çevresinin turizm, yönünden 
kıymetlendirilmesine dair sorusu ve Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'ın yazılı cevabı 
(7/902) 

8 . 10 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Turizm ve Tanıt
ma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

Turizm bakımından büyük bir değer taşı
yan, Tortum gölü ve çevresinin elle alınarak bu 
yönden kıymetlendirilmesi, burada turistik te
sislerin kurulması ve keza bu çevreye rahatlıkla 
seyahat edebilme imkânları bakımından ne dü
şünülmektedir? 

Bakanlık olarak bu hususta bir çalışmanız 
var mıdır? Varsa ne safhadadır? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Turizm Genel Müdürlüğü 23.10.1968 
Tur. E. Plân : 7632-12630 

Konu : Erzurum Milletvekili Ad
nan Şenyur'un yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğünün 11 . 10 . 1968 gün ve 7/902-7262-46118 
sayılı yazılarınız. 

....>... 

Tortum gölü ve çevresinin turizm yönün
den kıymetlendirilmesine dair Erzurum Millet
vekili Adnan Şenyurt'un yazılı soru önergesi 
cevaplandırılarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi saygı ile arz ederim. 

Nihad Kürşad 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Tortum gölü ve çevresinin turizm yönünden 
değerlendirilmesi hakkında 

Tortum gölü ve çevresinin turistik değeri 
ve üstünlüğü bakanlığımızca takdir edilmekte
dir. Bununla beraber; Marmara, Ege ve Ak
deniz bölgelerinin ulaşım imkânlarının' rahat
lığı, iklimi ve turist pazarlarına yakm oluşu 
gibi nedenlerden ötürü turizm faaliyetlerimiz 
bu bölgelere kaydırılmış bulunmaktadır. 

Değerlendirilmesine öncelik verilmiş bulu
nan bu bölgelerimizden hemen sonra Karade^ 
niz sahil şeridi ile; Doğu - Anadolu ve diğer 
turistik önemi haiz bölgelerimizdeki tarihî ve 
tabiî zenginliklerimizin değerlendirilmesine ge
çilecek ve keza bu bölgelerimizde de fiziksel 
plânlama çalışmaları yapılacaktır. 

ikinci Beş Yıllık Plânda vasati olarak dönem 
boyunca Doğu - Anadolu bölgesinin 67 000 ya
bancı uyruklu olmak üzere; 236 806 turist ta
rafından ziyaret edileceği ve bu turistlerin 115 
milyon liralık harcamalarda bulunacakları tah
inin edilmekte ve bunun için de 40 milyon lira
lık bir turizm yatırımı öngörülmektedir. 

Bölgedeki turizm hareketlerinin ve gelişme
lerinin; müspet olarak Tortum ve havzasını da 
etkiliyeeeği muhakkaktır. 

Bakanlığımız; mahallî turizm derneğini ve 
imkânları nisbetinde belediyeyi manen ve mad
deten müzahir olmak suretiyle Tortum ve çev
resinin turizm açısından değerlendirilmesine 
yardımcı olmaktan memnunluk duyacaktır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
96 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 10 .1968 Çarşamba 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi-
oğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

3. — Aydım Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

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

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

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

7. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pam/ukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 

: 15,00 

üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

8. — Aydın" Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 ned maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

9. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

11. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair- önergesi 
(10/35). 

13. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok*uin, 
bulundukları yerlerde kalkındırıLmıalan mum* 
kün olmıyan orman köylerinin hayat seciyesi 



hakkında bilgi edinmek üzere Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/36) 

14. — Aydın Milletvekili Reşat 'özarda'mın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/32) 

15. >— ISiınop [Milletvekili Hilmi İşgüzar'ım, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müessesellerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatı
rımlar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/37) 

16. — Aydım Milletvekili M. Şükrü Koç'um, 
pamuk tarımında- kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerîne uyulması ve pamuğun ihracı konuları 
ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he1-
def tutan politikanın millî tarım politikamıza 
uygunluk derecesini t'esbit etmek üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/38) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/508, 2/439, 
2/518, 2/519, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 
2/692) (S. Sayısı : 716) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — (Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
baslıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

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

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mjuja, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 
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4. — Konya Milletvekili Nazif Kumcubnun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hıristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mutn, 
Konya ilinde sulama üe entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanınlan sözlü sorusu. (6/434) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ınsun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

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

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

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

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

11. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

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



13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

14. — Konya Milletvekii Nazif Kurucu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayışma ve gele-
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

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

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

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

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

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

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

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

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

23. —• Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşası
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 
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24. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

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

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nruın, Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis 
teşkilâtına dair içişleri Bakamından sözlü so
rusu. (6/541) 

27. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin 
sulanmasına ve hidro - elektrik enerjisi sağ
lanmasına dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/542) 

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

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye 
bakanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

30. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nm bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/546) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve iskân ve Köy işleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

32. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madenin değerine ve bu madenleri
miz için milılî bir politikanın tesbıit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

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



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

3'5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

36. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma-
ısına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

37. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu (6/570) 

38. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tali
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

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

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

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'i]!, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

42. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

43. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko
rniş erliğine e bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

44. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
m, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
lin, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

46. — îznıdr Milletvekili Arif Ertuınga'ınıaı, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zamaaı yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

47. — iSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve fekân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

48; — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

49. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

50. — İSinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Samsun - Gerze ile Gerze - iSinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
rv 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
IŞLER 


