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B) YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 801 

1. — İstanbul Milletvekili Orhan Bir-
git'in, Konya Müftüsünün konferans ver
mek için kaç defa il sınırı haricine çıktı
ğına ve nereden izin aldığına dair sorusu 
ve Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli nin 
yazılı cevabı (7/827) 801 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Ankara şehri nâzım plânına 
aykırı olarak imar durumunda yapılan de
ğişikliklere dair sorusu ve imar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğlu ve içişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevapları 
(7/846) 801:805 

3. — İstanbul Milletvekili Abdurrah-
man Şeref Lâç'ın, istanbul Belediye Mec
lisinin hukukî durumuna dair sorusu ve 

Sayfa 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı ce
vabı (7/1031) 806:806 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hacettepe Üniversitesince 
yapılan istimlâklere ve açılan tezyidi bedel 
dâvalarına dair sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı ilhami Ertem'in yazılı cevabı (7/1057) 806: 

807 
5. — Çorum Milletvekili Nejdet Yü-

cer'in, Mecitözü - Amasya yolunun onarıl
masına dair sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Orhan Alp'm yazılı cevabı (7/1088) 807:808 

6. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-
in, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Aşa
ğı Ulupmar Belediyesindeki yolsuzluklara 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü
kan'm yazılı cevabı (7/1099) 808 

7. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Ergene Çayı ve kollarının 
meydan?, getirdiği taşkınların önlenmesine 
dair sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı 
(7/1113) 808:809 

8. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli köylerinin içme su-
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Sayfa 
yu, yol ve elektrik ihtiyacına dair sorusu 
ve Köy işleri Bakanı Selâhattin Kılıç'm 
yazılı cevabı (7/1114) 809:811 

9. — Trabzon Milletvekili Hanıdi Or-
hon'un, Trabzon'un Sürmene ilçesine bağ
lı Çifteköprü köyünün okul ihtiyacına dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı ilhami Er
tem'in yazılı cevabı (7/1123) 811:812 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Doğanhisar - Argıthan yolunun 
onarılmasına dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'm yazılı cevabı (7/1131) 812 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, mahalle muhtarlıklarına telefon ve
rilmesine dair sorusu ve Ulaştırma Baka
nı Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı (7/1138) 812: 

813 
12. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 

Palaoğlu'nun, Maksutlu ve Yapaltm baraj
larının inşasına dair sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/1140) 813:814 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
.Uysal'in, Sakarya - Adapazarı imamlar kö-

Sayfa 
yünün ötekaya mevkiinde beton köprü 
yapılmasına dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı 
(7/1142) 814:815 

14. — Muş Milletvekili Nermin Neft
çi'nin, Muş'un Geligüzan bölgesinde sağlık 
ocağı açılmasına dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/1146) 814:815 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul'un Fatih semtindeki Sa
raç Doğan Camii yerinin satışının önlenme
sine dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsa
mettin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/1161) 815: 

816 
16. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl

maz'm, Bozdoğan - Yatağan yolunun biti
rilmesine dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı 
Selâhattin Kılıç'm yazılı cevabı (7/1162) 816 

17. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Karadeniz Teknik Üniversite
sinin ihtiyaçlarına dair sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı ilhami Ertemin yazılı cevabı 
(7/1190) 817:818 

90 sayın milletvekilinin önergesi üzerine 
Başkanlıkça toplantıya çağrılan Genel Kurulda 
bir saat ara ile yapılan yoklamalar sonucunda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

Evvelce alınmış olan karar gereğince, se
çim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilâ
nından üç gün sonra ve saat 15,00 te toplanıl-

1. — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETİ 

mak üzere birleşime saat 17,00 de son verildi. 
Kâtip 

Başkan Kütahya 
Ferruh Bozbeyli Mehmet Ersoy 

Kâtip 
Afyon Karahisar 
Mehmet Göbekli 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/690) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversi
tesi Kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanuna 

ek 6033, 7222 ve 333 sayılı Kanuna bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı (1/691) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

3. — İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp ve 
Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinde görevli öğretim 
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üyeleriyle öğretim üyesi yardımcılarına döner 
sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp per
soneline prim verilmesi hakkında kanun tasa. 
rısı (1/692) (Millî Eğitim ve Plân komisyon
larına) 

4. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/693) (Dış
işleri ve Çalışma komisyonlarına) 

5. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kim
selere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele 
yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/694) (Dışişleri ve Çalışma komisyonlarına) 

Teklifler 
6. — Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve 8 

arkadaşının, 28 . 2 . 1959 tarih ve 7244 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesi ile, bu kanunun 5 nci 
maddesinin 7 . 12 . 1967 tarih ve 934 sayılı Ka
nunla değiştirilmiş 5 nci maddesinin değiştiril
mesine ve 29 . 12 . 1969 tarih ve 819 sayılı 
Kanunla, 24 . 2 . 1961 tarih ve 263 sayılı Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
teklifi (2/897) (Maliye ve Plân komisyonla
rına. 

7. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, Cumhuriyet savcısının yokluğunda 
savcılık görevini hâkimlerin yapmasına dair ka
nun teklifi (2/898) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkereler 
8. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1164) (Anayasa .ve 
Adalet komisyonundan mürekkep Karma Ko. 
misyonuna) 

9. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/1165) Anayasa ve 
Adalet komisyonlarında mürekkep Karma Ko
misyona) 

10. — İller Bankasının 1967 ve 1968 yılları 
bilanço ve kâr zarar hesaplarının sunulduğu
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/1166) Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

11. — izmir İline bağlı Çeşme ilçesinin mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt 
ve 45 nci sayfasında kayıtlı Şükrü oğlu, Zeh
ra'dan doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut 
Yel'in, ölüm cezasına çarptırılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/1167) (Adalet Komisyo
nuna) 

*>••> 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma sar.fci : 15,00 

BAŞKAN — Fjrruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Mehmet Oöbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, 90 arkadaşımız, 

müştereken imzaladıkları bir takrirle 4 Hazi
ran günü Başkanlığa verilmiş olan ve Devlet 
ve diğer kamu kııruluşlannda çalışan memur ve 
hizmetlilerin maaş ve ücretleriyle ilgili bir ka
nun teklifini görüşmek üzere Meclisin toplan
tıya çağırılmasını talebetmiştir. 

Anayasadaki nisaba uygun olarak yapılmış 
olan bu talebin gereği yerine getirilerek Mec
lisimiz Başkanlıkça toplantıya çağırılmıştır. Bu 
çağın 10 Haziran Salı g-ününden itibaren Dev
let radyolariyle milletvekillerine duyurulmuş
tur. Aynca kendi çevrelerindeki milletvekil
lerine haber vermeleri için il valilerine ricada 
bulunulmuştur. 
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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Şimdi müzakere için gerekli 
çoğunluğumuzun olup olmadığını tesbit için 
ad okumak suretiyle yoklama yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bulunan 
arkadaşlarımız lütfen ayağa kalkmak suretiyle 
burada olduklarını ifade etsinler, bir karışıklık 
zuhur etmesin. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, çoğunluğumuz yok

tur. Fakat, çoğunluğa çok yakın derecede ar
kadaşlarımız gelmiş bulunmaktadırlar. 

OSMAN BöLÜKBAŞI (Ankara) — Fark
lılığı bilelim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «Ekseriyet var, Mec
lisi açıyorum.» dedikten sonra söz hakkı doğu
yor, Sayın Bölükbaşı; ondan evvel değil. 

Şimdi, ekseriyete çpk yakın bir rakam elde 
edilmiştir. Bu sebeple, 1 saat sonra - belki 
birkaç arkadaşımızın daha gelip - ekseriyetin 
bulunması mümkün görüldüğünden, 1 saat son
ra... 

KEMAL SATIR (Elâzığ) — Hükümet üye
leri de gelirse toplanmamız mümkün olur. 

BAŞKAN — 1 saat sonra, saat 14,30 da top
lanılmak üzere... (C. H, P, sıralarından «saat 
16,30 da» sesleri) Yanlış ifade edildi, saat 
16,30 da efendim... (C. H. P. sıralarından, «Kaç 
kişi var sayın Başkan?» sesleri) 219 efendim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Hükümet de 
gelirse toplanılır. 

BAŞKAN — Saat 16,30 da toplanılmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 15,35 

*m<m.*z&* 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Mehmet Ersoy (Kütahya), Mehmet Göbekli (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Bugünkü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama, isim okunmak sure
tiyle yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yoklama başladıktan 

sonra gelen arkadaşlarımız var. Onun için na
mevcut olanların isimlerini okuyacağım. Bura
da bulunan arkadaşlarım lütfen bulunduklarım 
beyan etsinler. 

(Yoklamada bulunmıyanlann isimleri tekrar 
okunarak yeni gelenler kaydedildi.) 

BAŞKAN — Sonradan gelip de ismini kay-
dettirmiyen başka arkadaşımız var mı? 

Olmadığına göre yoklama işlemi bitmiştir. 
Muhterem arkadaşlarım, çoğunluğumuz yok

tur. Biraz önce de Cumhuriyet Senatosunda 
çoğunluk bulunmadığından, daha evvel mütte-
haz tatil kararı gereğince tatil yapılmıştır. 

Biz de çoğunluk olmadığı cihetle ve daha ev
velce almış olduğumuz karar gereğince Yüksek 
Seçim Kurulunun seçim sonuçlarını ilân tarihin
den üç gün sonra toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Orhan Bir git'in, 
Konya Müftüsünün konferans vermek için kaç 
defa il sınırı haricine çıktığına ve nereden izin 
aldığına dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamet
tin Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/827) 

26 . 7 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1968 

Aşağıdaki sorumun, ilgili Devlet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını sağ
lamanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Birgit 

istanbul Milletvekili 
Konya Müftüsü Tahir Büyükkörükçü 1967 

yılı içinde ve 1968 yılının ilk altı ayında, kon
feranslar vermek özrü ile kaç defa il sınırları 
dışına çıkmıştır? 

Bu çıkışlar için hangi makamlardan hangi 
tarihlerde izin alınmıştır? izin, Devlet memur
ları ile ilgili statülere uygun mudur ve benzer
leri var mıdır?. 

T, C. 
Diyanet işleri Başkanlığı 13 . 6 .1969 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Özlük işleri Müdürlüğü 

5.123 -1/33621 
Konu : Konya Müftüsü Tahir Bü
yükkörükçü Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 30 . 9 . 1968 tarih ve Genel Sek. Ka

nunlar Md. 7/827 - 6981/43956 sayılı yazıları. 
istanbul Milletvekili Orhan Birgit tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen Konya Müftüsü Ta
hir Büyükkörükçü'nün 1967 yılı içinde ve 1968 
yılı ilk altı ayında konferans vermek için kaç 
defa il sınırı haricine çıktığına dair, yazılı soru 
önergesi incelendi. 

Lef fen sunulan listede açıklanan ve 1968 yı
lının ilk altı ayında izin verilmiyen, yalnız 1967 
yılında müsaade edilen bu izin ve geçici görev
lendirmeler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna, 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair Kanuna ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanunu hükümlerine uygun bulun
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 

Konya Müftüsü Tahir Büyükkörükçü aşağı
da belirtilen tarihlerde ve hizalarında gösteri
len yerlerde taleplere binaen Diyanet işleri Baş
kanlığınca görevlendirilmiştir. 

1. Diyanet işleri Başkanlığının 18 .9 .1967 
tarih 41683 sayılı mucibi ile Aydın imam - Ha
tip Okulunun açılış töreninde vaaz etmek üzere 
bir hafta görevlendirilmiş olup, 19 . 9 . 1967 
tarih, müftülük ifadeli yazı ile Valiliğin muva
fakati alınmıştır. 

2. Denizli Din Görevlileri Yardımlaşma 
Derneğinin talebine binaen, Diyanet işleri Baş
kanlığının 26 . 10 . 1967 tarih, 48034 sayılı 
mucibi ile yedi gün izin verilmiş olup, 2 .11.1967 
tarih ve müftülük ifadeli yazı ile Valiliğin mu
vafakati alınmıştır. 

3. Niğde Din Görevlileri Yardımlaşma Der
neğinin talebine binaen, Diyanet işleri Başkan
lığının 28 . 11 . 1967 tarih 51399 sayılı mucibi 
ile yedi gün izin verilmiş olup, 18 . 1 . 1968 ta
rih, müftülük ifadeli yazı ile Valiliğin muva
fakati alınmıştır. 

4. Diyarbakır imam - Hatip Okulu Mezun
ları Cemiyetinin talebine binaen, Diyanet işleri 
Başkanlığının 4 . 12 . 1967 tarih, 52689 sayılı 
mucibi ile yedi gün görevlendirilmiş olup, 
9 . 12 . 1967 tarih ve müftülük ifadeli yazı ile 
Valiliğin muvafakati alınmıştır. 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-
oğlu'nun, Ankara §ehri nâzım plânına aykırı ola
rak imar durumunda yapılan değişikliklere dair 
sorusu ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı 
cevapları (7/846) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri ve Sayın 
imar ve iskân Bakanları tarafından yazılı ola-
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rak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarla 
rica ederim. 

18 . 8 . 1968 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas Milletvekili 
Soru : Türkiye Mimarlar Odası İstanbul ve 

Ankara şubeleri sayın sekreterlerinin, Ankara 
Belediyesinin imar tasarruflariyle ilgili açıkla
malarını, son derece dikkate değer telâkki et
mekteyim. Bu, rasgele bir iddia olamaz. Zira 
açıklamayı yapan sayın mimarlar, bu konuda en 
yetkili ve en önemli bir kuruluşun sözcüleridir. 
Açıklamayı yapanların kişilikleri de dikkate 
alındığında, meselenin ağırlığı artmaktadır. 

Ben, konuyu ele almayı, denetim görevimin 
ve yıllarca bu idareleri teftiş etmiş bir idareci 
olmamın verdiği duyarlığın gereği saydım. 

Bu açıklamalarda : 

1. Ankara şehri nâzım plânına aykırı ola
rak, şehrin muayyen bir mevkiinin imar duru
munda maksatlı değişiklikler yapıldığı, bunun 
arsa spekülâsyonuna sebebiyet verdiği, spekü
lâsyondan belli bâzı kimselerin pek fahiş ölçü
lerde yararlandıkları, 

2. îmar durumu değiştirilen bu mevkide 
Ankara Belediye Başkanı Ekrem Barlas'm bir 
ortaklık ilişkisi bulunduğu, Belediye Başkanı
nın, bu mevkide, üstünde ortağıyla birlikte sine
ma inşa edecekleri arsanın değerinin de, bir ka
lemde ve böylece pek çok yükseldiği, 

İddiaları yer almaktadır. 
Bunlar çok ciddî iddialardır. 

Filhakika Ankara Belediye Başkanı, bu or
taklığın Başkanlığa seçilmesinden öncesine ras-
ladığını söylemekte ise de, ortağı olduğu arsa
nın o mevkide bulunduğu iddiasını tekzibedeme-
mektedir. Böylece iş, bütün çirkinliğiyle âdeta 
gün ışığına kavuşmaktadır. 

A) Şehrin bu mevkiinde veya bir başka 
mevkiinde, bahsedilen imar tadilâtı yapılmış mı
dır? Yapılmışsa sebebi nedir? Bu yerde veya yer
lerdeki arsaların değerlerinde ne gibi değişiklik
ler olmuştur? Burada veya buralarda kimlerin 
arsaları, binaları vardır? 

B) Belediye Başkanı Ekrem Barlas'm imar 
durumunda değişiklik yapılan yerlerde, doğru
dan doğruya kendisine ait veya ortak, arsası, 
binası var mıdır? Değerlerinde ne değişiklik ol
muştur? 

13 . 6 . 1969 0 : 2 

C) Bütün bu iddilarm, süratle, bakanlıkla
rınız müfettişlerine tahkik ettirilmesi şarttır. 
Bu, yapılacak mıdır? 

Ankara Belediye Başkanı hakkında, ayağı
nın tozuyla menfaat dağıtmaya ve menfaat sağ
lamaya bşladığı iddiasının, hemen tahkik ettiril
mesini ve gerçeğin halka açıklanmasını rica edi
yorum. 

T. 0. 
imar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/1956 
16 . 10 . 1968 

Konu : Sayın Mustafa Kemal Pala-
oğlu'nun yazılı soru önergesi hak
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/846 - 7067 - 44605 sayılı yazı. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'-
nun Ankara şehri nâzım plânına aykırı olarak 
imar durumunda yapılan değişikliklere dair ya
zılı soru önergesine verilen cevap 2 nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

îmar ve İskân Bakanı 
Malûm olduğu üzere, imar plânlarında deği

şen şartlar ve ihtiyaçlar muvacehesinde gerek
tiğinde değişiklikler yapılması usuldendir. An
kara şehri imar plânında da zaman zaman deği
şiklikler yapılmaktadır. 

6785 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine göre 
plân değişiklik teklifleri Ankara îmar İdare He
yetince kararlaştırılır ve bu karar Bakanlığı
mızca onandığı takdirde kesinleşir. 

Bakanlığımızca, plân değişiklik teklifleri şu 
veya bu şahsın menfaati leh ve aleyhinde değer
lendirilmeyip, şehircilik prensipleri ve ihtiyaç
lar muvacehesinde tetkika tabi tutulur. 

Önergede bahsi geçen değişiklik teklifi de 
aynı görüşle ele alınmış, gerektiği şekilde incele
nebilmesi için valiliğinden konu ile ilgili bâzı 
bilgiler istenmiştir. 

Kanunla kurulmuş bir heyet tarafından alı
nan ve bakanlığımıza intikal eden bir kararın 
her şeyden önce tahkiki değil, tetkiki gereklidir. 
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14 . 4 . 1969 
T. 0. 

içişleri Bakanlığı 
MaJhallî îd. Orid. Md. 

Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 
Sayı : 621 - 2 - (69) - 302 -11/11919 

Konu : Sivas Milletvekili M. Kemal 
Palaoğlu'nun yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 30 . 9 . 1968 gün ve G-enel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/846-7067/44605 sayılı 
yazınız. 

Sivas Milletvekili ıSayın Mustafa Kemal Pa-
laoğlu tarafından verilen ve : 

A) Ankara şehri nâzım plânına aykırı ola
rak şehrin muayyen bir mevkiinin imar duru
munda değişiklik yapılıp yapılmadığı; yapılmış
sa sebeplerinin neler olduğu; 

B) Bu mevkide kimlerin arsa ve binalarının 
"bulunduğu; Belediye Başkanı Ekrem Barlas'm 
hu yerde kendisine ait veya başkasiyle ortakla
şa «ahibolduğu arsa veya binanın bulunup bu
lunmadığı; varsa değerlerinde ne gibi değişik
likler meydana geldiği hususlarının açıklanması 
isteğini kapsıyan yazılı soru önergesi mülkiye 
müfettişi marifetiyle tetkik konusu yapılmış ve 
neticede : 

A) Ankara Belediye Başkanı Ekrem Bar
las'm belediye (başkanlığına seçilmesinden evvel 
ve sonra, Ankara şehrinin bâzı mmtafcalarında 
muhtelif ada ve parsellerde mevzuat hükümleri 
çerçevesinde îmar Müdürlüğünün teklifi, îmar 
îdare Heyetinin kaJbulü ve îmar ve îskân Ba
kanlığının onayı ile evvelce tesbit olunan bölge 
kat nizamı dışında veya kat nizamı değiştirile
rek tesbit edilen kat adedi ve bina irtifalarınm 
artırıldığı ve böylece zaman zaman imar duru
munun tadil edildiği; 

Ekrem Barlas'm başkanlığı deruhde etmesin
den sonraca îmar îdare Heyetinin 16 . 7 . 1968 
gün ve 528 sayılı kararı ile Akay caddesi köşe
sinden Kavaklıdere kavşağına kadar Atatürk 
Bulvarı güzergâhına raslıyan parsellerin yan 
komşu mesafeleri 4 er metre bırakılmak kaydı 
ile kat adedinin «10» a çıkarılmasına; aynı tarih 
ve 529 sayılı karan ile de Ankara'da çatı katla
rının «tam kat» haline getirilmesine ve «Ankara 
bölge kat nizamı kotu» ile çatı ve çatıkatları için 

hazırlanan talimatname tadil teklifinin kabulü
ne karar verildiği; 

Ancak bunlardan 528 sayılı kararın henüz 
îmar ve îskân Bakanlığınca onaylanmamış ol
ması sebebiyle yürürlüğe girmediği; 

Söz konusu 528 sayılı Kararın dayanağı ol
ması itibariyle önem taşıyan îmar Müdürlüğü
nün teklif yazısında «... Atatürk Bulvarının ha
len Akay caddesine kadar olan kısmında 10 kat, 
Akay caddesinden Kavaklıdere kavşağına ka-
darki kısmında ise 6 kata kadar inşaata müsaa
de edildiği; Ankara'nın en önemli bulvarların
dan olan bu yol üzerindeki arsa fiyatlarının yük
sekliği, yolun genişliği, binaların durumu ve şeh
rin gelişmesi göz önüne alınarak kat adedleriniıı 
artırılmasının uygun mütalâa edildiği» ifade 
edilmek suretiyle değişiklik nedenlerinin ortaya 
konulduğu; 

529 sayılı kararın ise, çatı ve çekme katları
nın gerek içinde oturanlara ve gerekse bunların 
bir altında oturanlara verdiği devamlı huzursuz
luğu gidermek gerekçesi ile alındığı; 

Diğer taraftan teknik, sosyal, ekonomik şart
ların değişmesi ve gelişmesi ve nüfusun artışı ile 
paralel olarak zaman zaman yayılış alanındaki 
sokak, cadde ve meydanların genişletildiği; be
lediye hizmetlerinin fazla dağılmaması için ise 
binaların yükseklik ve kat değerlerinin artırıl
dığı ; bu itibarla 528 ve 529 sayılı kararlarla ya
pılan değişikliklerin de benzer gelişmelerin ta
biî icabı olduğu; belirtilmiştir. 

B) • Evvelce 6 katlı inşaatta müsaade edil
miş bölge iken İmar idare Heyetinin 16.7.1968 
günlü ve 528 sayılı kararı ile 10 kafa çıkarılan, 
Atatürk Bulvarının Akay caddesi - Kavaklı
dere kavşağı arasında bulunan bina ve arsalar
dan : 

1300 sayılı adadaki 7 sayılı parselin Yugos
lavya ve 11 sayılı parselin dle Yunanistan Bü
yükelçiliğine, 

2515 sayılı adadaki 1 parselin Talât Yıldı-
rımer'e; 2 parselin Elizabet'e; 8 parselin Mü
zeyyen A. Akyürek'e; 9 ve 10 parselin Türk 
Dil Kurumuna; 12 parselin Federal Almanya 
Büyükelçiliğine; 13 parselin İşçi Sigortaları Ku
rumu Genel Müdürlüğüne; 14 parselin Mustafa 
Borovalı'ya; 16 parselin Selâhattin Belli'ye; 17 
parselin Ulviye Şencan'a; 36 parselin ıSabüha Ye
nen'e; 37 parselin Mübine Yenisey'e; 48, 49, 50 
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sayılı parsellerin Celâl Bayar'a; 51 sayılı par
selin Nülifer Gürsoy'a; 52 sayılı parselin Celâl 
Bayar'a; 53 sayılı parselin Yılmaz Şahinalp'a; 
58 parselin ortaklar adına Akbank Umum Mü
dür Muavini Ekrem Sungar'a; 59 parselin To-
mas Givens'e; 68 parselin Mehmet Ragıp Dev-
res'e; 80 parselin Şakir Kesebir'e ve 81 parselin 
T. C, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne; 

4454 sayılı adadaki 1 parselin Macar, 4 par
kelin Mısır, 6 parselin Alman, 11 parselin Ame
rikan, 13 parselin italyan, 14 parselin Bulgar 
büyükelçiliklerine ve 12 parselin Kızılay Derne
ğine ; 

4455 sayılı adadaki 1 parselin T. C. Ziraat 
Bankası Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğine; 
14 sayılı parselin Rus Büyükelçiliğine; 

5708 adanın 6 parselin Avusturya Büyükel
çiliğine, 9 parselin ibrahim Reyhan'a; 12 parse
lin Rana Asan'a; 13 parselin Melâhat Topaloğ-
lu'na; 14 parselin Nigâr Çakmak'a; 15 parse
lin Nedime Beler'e; 16, 45 ve 46 parsellerin Se
mih Atayurt'a; 42 parselin T. C. Emekli Sandı
ğına; 47 parselin Nurullah Esat Sümer'e; 50 
nolu parselin Lûtfiye Eskin'e ve 51 nolu parselin 
iş Bankası Genel Müdürlüğüne; 

6049 sayılı adadaki 17 sayılı parselin Po
lonya Büyükelçiliğin 3; 

6061 sayılı adadaki 1 sayılı parsielin Meh
met ve Halime Çotar'a; 4 sayılı parselin Hızır 
Çelik'e; 24 sayılı parselin Halim Tiryaki'ye; 
25 sayılı parselin Türkiye iş Bankası Genel Mü
dürlüğüne; 26 panelin Muammer Üner'e ve 27 
parselin Türkân Ş. Dasan'a; 

Aidolduklan tesbit edilmiş; 5078 adanın 1, 8, 
48 ve 49 sayılı parselleri için İmar Müdürlüğün
de açılmış dosya bulunmadığından bu parselle
rin sahiplerini tesbit etmek müfettişlikçe müm
kün olmamıştır. 

Bu duruma göre, söz konusu mevkide Bele
diye Başkanı Ekrem Barlas'in mülkiyeti altında 
arsa veya bina bulunmadığı anlaşılmakta olup 
yapılan tetkikat sırasında keza tesbit edildiğine 
göre; Ekrem Barlas, belediye Başkam olmadan 
önce, söz konusu parsellerden müteveffa Şakir 
Kesebir'e aidolup ölümü ile vârisleri Meliha, 
Tanju, Erdem, Reşide ve Tülin Kesebir'e inti
kal öden 5215 adadaki 80 sayılı parselin Tür
kiye Kömür işletmeleri Genel Müdürlüğüne 
satışı hazırlıkları vesilesi ile ilgili dairelerde ya

pılan ifraz, tevhit, çap verilmesi gibi işlerde adı 
geçen vârislere vekil sıfatiyle yarldım etmiş 
ancak bu satışın gerçekleşmemesi ürerine arsa 
sahipleri sinema, dükkân bürt) ve meskeni ihti
va edecek bir daire yapılması hususunda Ek
rem Barlas'la anlaşmış; sözü geçen, hazırlamış 
olduğu in^'ar' avan projelerini 2 . 4 . 1968 tarih
li dilekçesi ile birlikte imar Müdürlüğüne ver
miş ve imar idare Heyetine intikal eden dosya 
üzerine alman 17 . 5 . 1968 gün ve 339 sayılı ka
rar ile avan projesi gereğince inşaatın yapıl
ması ekseriyetle kabul edilmiş; 

olup görüldüğü gibi bu tasarruf adı geçenin 
Belediye Başkanlığından önceki bir devreye 
ait bulunmaktadır. 

Bahse konu 16 . 7 . 1968 gün ve 528, 529 sa
yılı kararların tesiri ile arsaların değerlerimde 
vaki muhtemel artışa gelince : 

Yine müfettiş raporunda tesbit ve ifade edil 
eliğine göre; henüz yürürlüğe girmemiş ve bin-
netice fiilî ve hukukî bir sonuç yaratacak nite
likte bulunmayan 528 sayılı İmar Heyeti kara
rının, ilişkin bulunduğu mtevkide bina ve arsa 
fiyatları artışına sebebolduğunun düşünülmesi 
hukukî bir esasa dayanmamakta; 

529 sayılı kararla Ankara şehrinin her ta
rafında kat adedi 10 dan az olan arsalar üze
rinde yapılacak binalara çatı ve çekine kat ya
pılmamak kaydı ile birer kat daha ilâvesi ka
bul edildiğine göre genel nitelik taşıyan bu ka
rarın sadece bâzı kimselerin arsalarının değer
lenmesi sonucunu vermesi muhal ve bir muh
temel fiyat artışı olması halinde ise bundan sa
dece birkaç şahsın değil aynı karardan yarar
lanan çok sayıda hemşehrinin istifadesi söz ko
nusu bulunmakta; 

Gerçekte bina ve arsa fiyatlarındaki artışlar 
vatandaşın alım gücünün yükselmesi, para de
lerinde değişme olması, inşaat malzemesi fiyat
ları ile işçi ücretlerinin artması, Ankara'nın 
süratle çoğalan nüfusu ile birlikte arsa ve bi
naya da olan talebin de çoğalması gibi ekono
mik ve sosyal sebeplerden ileri gelmektedir. 

C) Bu itibarla : 
2 . 6 . 1G88 günü yapılan mahallî seçimleri 

takiben 5 . 6 . 1968 tarihinde göreve başlayan 
ve tabiatiyle bu tarihten önceki değişikliklerle 
her hangi bir surette yût'ki ve sorumluluk iliş
kisi bulunmayan Ekrem Barlas'ı başkanlıktan 
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önceki devreye ait işlemlerden dolayı sorumlu 
telâkki etmeye mahal olmadığı gibi Ankara şeh
rinin bâzı ada ve parsellerindeki kat adetleri
nin ve bina yüksekliklerinin artırılması yoluna 
gidilmesinde şehircilik esaslanna ve mevzuat 
hükümlerine aykırı bir cihet görülmediği ve do-
layısiyle bu konuda gerek Ekrem Barlas ve ge
rekse şehrin imar işleri ile ilgili diğer görevliler 
hakkında tahkikat açılmasına lüzum ve imkân 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Faruk ıSükan 

İbişleri Bakanı 

3. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şc-
ıef Lâc'ın, İstanbul Belediye Meclisinin hukukî 
durumuna dair sorusu ve İçişleri Hakanı Faruk 
^ilkan'ın yazdı cevabı (7/1031) 

25 . 1 . 1969 
Millet Meclisi Yüksek Bakanlığına 

Aşağıda yazılı Tmlunan soru önergemin, Sa-
jın İçişleri Bakanı tarafından müstacelen ce
vaplandırılması için, gereğinin yapılmasına yük
sek müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Abdurrahman Şeref Lâç 
istanbul Milletvekili 

ÖNERGE 

Hâdise : istanlbul Belediye Meclisinin 2 Ara
lık 1968 tarihinden 30 Aralık 1968 tarihine ka
rilime kadar yaptığı olağanüstü toplantıda 
i. E. T. T. Umum Müdürlüğünün Bütçesini mü
zakere ederek karara bağlanmamış olması, 1580 
sayılı Kanunun 307 sayılı Kanunla değiştirilen 
53 ncü maddesinin sarih 'hükmüne göre feshi, 
zaruri bulunmaktadır. 

Şöyle ki: 
İstanbul Belediye Meclisi, Belediye Başkanı

nın 192 sayılı ve 25 . 11 . 1968 tarihli resmî ilân 
yazısiyle, İstanbul sular idaresinin ve İstanbul 
Elektrik, tramvay, Tünel idaresinin (i. E. T. T.) 
bütçelerini görüşüp, kabul veya red için karara 
bağlamak üzere, Belediye Meclisini 2 - 30 Ara
lık 1968 müddeti için olağanüstü toplantıya ça
ğırmıştır. 

Bu davet üzerine 2 Aralıktan 30 Aralık ak
şamına kadar toplanıp dokuz birleşim akdeden 
istanlbul Belediye Meclisi, davet gündeminde 
mevcudolmasma rağmen, i. E. T. T. Umum Mü
dürlüğünün Bütçesini toplantı gündemlerinin 

biç 'birine almamış, bu suretle bu bütçeyi görüş
mekten çekinmiştir. 

1580 sayılı Belediyeler Kanununun 53 ncü 
maddesinin 3 ncü bendine göre Belediye Meclis
leri (Kanunen kendisine verilmiş olan vazifeleri, 
müddeti içinde yapmaktan çekinir ve bu hal 
Belediye Meclisine ait işleri sekteye ve gecik
meye uğratırsa) İçişleri Bakanlığının müracaatı 
üzerine, Danıştay kararı ile fesholunur. 

Hâdisemizde, kanunun vaz'ettiği fesih un
surları tamamen mevcuttur, tahakkuk etmiştir. 

Zira : 
A) i. E. T. T. Umum Müdürlüğünün 3645 

sayılı devir ve kuruluş Kanununun 6 ncı mad
desinde şu hüküm vardır: (Umum Müdürlüğün 
idare ve işletme masraflarını ihtiva eden bütçe
leriyle kadroların umum müdürlükçe hazırlana
rak Belediye Meclisince tasdik olunur.) 

Bu itibarla, bu bütçeyi tasdik vazifesi, be
lediyeye bir kanunla verilmiştir. 

B) 3645 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ise, 
i. E. T. T. Umum Müdürlüğünü, Muhasebe-i 
Umumiye Kanunu ile Belediye Muhasebe Ni
zamnamesi hükümlerinin dışında bırakmıştır. 
Bunun için bu umum müdürlüğün idare ve işlet
me bütçesi takvim yılı esasına bağlı bulunmak
tadır. 

C) Bu umum müdürlüğün 'bütçesinin mec
lise veriliş ve karara ibağlanış zamanı ise, 1941 
tarihli umum müdürlük talimatnamesinin 4 ncü 
maddesinde açıkça gösterilmiştir: Bütçe takvim 
yılında önce tasdik edilmek mecburiyetindedir. 

işte böyle kanunen kendisine yüklenmiş bu
lunan i. E. T. T. Bütçesini, istanbul Belediye 
Meclisi, 28 günlük f^/kalâde toplantısında gün
demlerine dahi almamak suretiyle, ele almaktan, 
karara bağlamaktan açıkça çekinmiştir. Bunun 
enbariz delili, 2 Aralıktan 30 Aralığa kadar 
yaptığı sekiz birleşim de Sular İdaresi Bütçesini 
dahi gündemine almamış, ancak 30 Aralıkta yap
tığı son 9 ncu toplantısının gündemine Sular ida
resi Bütçesiyle birlikte daha 23 aded muhtelif 
mazbatayı görüşmüş ve karara bağlamış, yine 
i. E. T. T. Bütçesini bu son toplantısının günde
mine ne almıştır ne de müzakere etmiştir. 

Görülüyor ki, istanbul Belediye Meclisi, te
hirinde sakınca olmıyan yüze yakın muhtelif 
meselelerle olağanüstü toplantısını harcamış, 
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müddetli kanuni vazifesini yapmaktan açıkça 
çekinmiştir. Bundaki kasdı, aranmaz isede, ol
dukça açıktır ve şöyledir: 

Belediye Meclisi, haklı veya haksız olarak, 
i. E. T. T. Umum Müdürlüğüne karşı iyi hisler 
beslememektedir. Nitekim, i. E. T. T. Umum Mü
dürlüğü Bütçesi hakkında, Belediye Meclisi Büt
çe Komisyonu raporunda şu sözler vardır : 

(Vardığımız netice şudur: Demiribaş ve tesis
leri yıpranmış ve amorti edilmiş yenileri temin 
edilmemiş, sermayesi tükenmiş ve 'bir yıl için
de tahmin ettiği bütçesi kadar borçlanmış ve 
her yıl artan borç ve faizleriyle yaşama gücünü 
tamamen kaybetmiş olması karşısında kullanı
lacak tek kelime: (iflâs) tır. 

Görülüyor ki, Belediye meclisi, iflâs ettiği
ne kaani olduğu bu idarenin bütçesine, lüzum
suz nazarı ile bakmış, ele almayı zaid görmüş
tür. Halbuki bu hissi hareket, i. E. T. T. ile bir
likte Belediye Meclisini de iflâsa sürüklemiştir. 

Kanunda ki, (Meclisin işini sekteye ve ge
cikmeye uğratma) unsuruna gelince: 

Bu unsur en ufak bir tereddüde dahi yer bı-
rakmıyacak kadar, açıkça vardır. 

Danıştay umumi heyetinin Gölpazarı Bele
diyesi baklanda ittihaz eylemiş bulunduğu 
23 . 8 . 1937 tarihli ve 182/1409 sayılı fesih 
kararı açık bir emsal kararıdır. 

İmdi : 
Mâruz kanuni sebeplere binaen, feshi zaruri 

hale gelmiş bulunan Belediye Meclisin çalışma
sında kanuni mahzurlar mevcuttur, içişleri Ba
kanlığın fesih muamelesi ve, karar çıkıncaya ka
dar Meclisin çalışmalarının durdurulması için 
tedbir istemesi icabetmektedir? 

Bu hususta, Sayın içişleri Bakanı ne düşün
mektedir? 

Danıştaya, fesih için müracaat etmiş midir, 
tedbir kararı istemiş midir? 

Ayrıca Sayın içişleri Bakanı, bir gazeteye 
25 Ocak 1969 tarihinde bu mevzuda verdiği be
yanatta: (Belediye Meclisi, i. E. T. T. Bütçesini 
zamanında g'örüşmeye başlamıştır. Belediye 
meclisi, i. E. T. T. Bütçesini görüşüp tasdik et
sin veya etmesin, mülkî âmirin tasdiki yeterli
dir.) dediği yazılmıştır. Bu beyanat hakikata 
uygun mudur? 

Bu sorularıma, işin ehemmiyetine ve gecik
meye tahammülü bulunmamasına binaen, Sayın 

içişleri Bakanının derhal yazılı cevap vermesini 
talep ve rica ederim. 

Aıbdurrahman Şeref Lâç 
istanbul Milletvekili 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 9.6.1969 

Mahallî îd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. R. Mua. 
621.1. (69). 302.2/17998 

Konu : İstanbul Milletvekili A. Şe
ref Lâç'm yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik - Kanunlar Müdür
lüğü, 31 . 1 . 1969 gün ve 7/1031 - 8660/51.685 
sayılı yazı. 

Sayın istanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç'in, istanbul Belediye Meclisinin 2 
Aralık 1968 tarihinden 30 Aralık 1968 tarihine 
kadar yaptığı olağanüstü toplantıda I. E. T. T. 
Umum Müdürlüğünün bütçesini müzakere ede
rek karara bağlamamış olması sebebiyle 1580 
sayılı Kanun 307 sayılı Kanunla değiştirilen 
53 ncü maddesinin hükmü uyarınca feshinin za
ruri olduğuna ve Meclisin çalışmalarının dur
durulması ve feshi hususunda içişleri Bakanlı
ğınca talep ve müracaatta bulunulup bulunul
madığına ilişkin yazılı soru önergesi incelendi. 

Soru önergesi üzerine bir Mülkiye Müfet
tişi, konuyu acele incelemesi için görevlendiril
miş ; tetkikat sonunda düzenlenen dosya Bakan
lığımızca Danıştay Başkanlığına intikal ettiril
miştir. Danıştay Üçüncü Dairesince ittihaz edi
lip Genel Kurulunca onaylanan 19 . 4 . 1969 gün 
ve Esas No. 1969/190; Karar No. 1969/188 sa
yı ile istanbul Belediye Meclisinin feshine yer 
olmadığına karar verilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

içişleri Bakanı 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akahn'm, Hacettepe Üniversitesince yapılan is
timlâklere ve açılan tezyidi bedel dâvalarına 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı îlhami Er
tem'in yazılı cevabı (7/1057) 

Not : Yukarıdaki açıklama 1968 malî yılı so
nuna göredir. 

806 — 
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13 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususların Millî Eğitim Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinize arz ve rica ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın 

1. Hacettepe Üniversitesince yapılan istim
lâklerin miktarı nedir? 

Ne kadar istimlâk bedeli ödenmiştir. 
2. Bu istimlâklerden dolayı kaç adet tezyi

di bedel dâvası açılmıştır. 
3. Bu tezyidi bedel dâvalarından dolayı 

masraf ve ücreti vekâlet için ödenen para mik
tarı nedir? 

4. Yeni yapılan istimlâklerde takdiri kıy
met yapılırken mahkemeden geçen ve kesinleş
miş istimlâk bedelleri nazara alınmış mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 11 . 6 . 1969 

Özel 
257 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 18 . 2 . 1969 tarih ve 7/1057 - 8831/ 

52559 sayılı yazılarınız. 
Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka

lın'in, Hacettepe Üniversitesince yapılan istim
lâklere ve açılan tezyidi bedel dâvalarına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Mustafa 
Akalın'in, Hacettepe Üniversitesince yapılan 
istimlâklere ve açılan tezyidi bedel dâvalarına 
dair 13 . 2 . 1969 tarihli yazılı soru önergesine 

cevabımız, 
1. Hacettepe üniversitesi tarafından yapı

lan istimlâklerin miktarı 68.366 m2 dir. (469 
parsel) Bu istimlâklere 33 647 822 lira ödenmiş
tir. 

2. Bu istimlâkler için 370 aded tezyidi be
del dâvası açılmıştır. 

3. Açılan tezyidi bedel dâvalarından dola
yı 1 290 102 lira masraf ve 1 199 197 lira da üc
reti vekâlet ödenmiştir. 

4. — Yeni yapılan istimlâklerde, istimlâk. 
bedeli tâyinini ve kesinleşmiş mahkeme ilâmla

rının dikkate alınması hususunda Üniversitenin 
bir yetkisi yoktur. Bu bedellerin takdiri, 6830 
sayılı İstimlâk Kanununa göre çalışan ve tama
men müstakil bir hüviyeti olan Kıymet Takdir 
Komisyonlarının salâhiyetine mevdu olup bu 
komisyonlarca yapılmakta ve kamulaştırma iş
lemi Üniversiteye tevdi edilen kıymet takdiri 
raporunda belirtilen bedel üzerinden yürütül
mektedir. 

5. — Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in, 
Mecitözü - Amasya yolunun onanlmasına dair 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in ya
zılı cevabı (7/1088) 

24 . 3 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Seçim bölgem Çorum'un Mecitözü kasabası, 
yurdumuzun en geri kalmış, halkı sefalet ve pe
rişanlık içinde kıvranan ilçe merkezlerinden bi
ridir. Biran önce kalkındırılması imkâmmn sağ
lanmasını. bir zaruret olarak mütalâa etmekte
yim. Bu imkânın sağlanması diğer Sayın Ba
kanlarımızdan rica ettiğim bâzı lüzumlu tedbir
lerin ittihazı meyamnda kasabanın mücavir ka
sabalarla irtibatının temin edilmesine de müte
vakkıf bulunmaktadır. 

Filhakika Mecitözü kasabasının, il merkezi 
hariç, mücavir kasabalarla muvasalası yazın 
güç ve kışın imkânsız bir haldedir. Bu sebeple 
Mecitözü - Amasya yolunun yapılması, kasaba
nın kalkınması bakımından büyük bir önem ta
şımaktadır. 

Mecitözü - Amasya yolu 54 kilometre uzun
luğunda olup Amasya'dan 6 ncı Er Eğitim Tu
gayı çıkışına kadar 13 kilometrelik kısmı yapıl
mış ve geri kalan 41 kilometrelik kısmı çok bo
zuk ve seyrüsefere imkân vermez bir durumda
dır. Bu yolun onarılmasını zaruri kılan sebep
ler şunlardır : 

a) Yol haddinden fazla dardır ve iki va
sıtanın yanyana geçmesi mümkün değildir. 

b) Yol çok viraj Mır. Karşıdan gelen va
sıtalar görülemediğinden sık sık trafik kazaları, 
can ve mal kaybı olmaktadır. 

c) Yol stabilize evsafını tamamen kaybet
miştir. Yağışlı havalarda çamur ve batak der
yası halini almaktadır. 

d) Çorum - Mecitözü - Amasya arası 90 ki
lometredir. Çorum - Merzifon - Amasya arası 
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ise 120 kilometredir, iki yol ara.sm.da 30 kilo
metre bir mesafe farkı vardır. Yolun bozuk 
ve seyrüsefere imkân vermemesi yüzünden va
sıtalar Çorum - Merzifon - Amasya güzergâhını 
takibetmekte ve bu da, Mecitözü'nü vasıtaların 
uğrağı olmaktan ve binnetice trafiğin temin ede
ceği faydalardan mahrum bıraktığı gibi vakit 
ve akaryakıt israfına da yol açmaktadır. Bu 
yolun onarımı Mecitözü'nün kalkınmasında ve 
gelişmesinde büyük rol oynayacaktır. 

Bu itibarla Mecitözü - Amasya yolunun ne 
zaman yapılacağını Sayın Bayındırlık Bakanı
mızdan öğrenmek istiyorum. Bu hususta beni 
yazılı olarak aydınlatmalarına delâlet buyurma
nızı saygı ile tensibinize arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Nejdet Yücer 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 5.6.1969 

Sayı : 265/17245 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 27 . 3 . 1969 gün ve 7-1088/9147-54438 

sayılı yazıma. 
Mecitözü - Amasya yolunun onarılmasına 

dair Çorum Milletvekili Sayın Nejdet Yücer ta
rafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

Mecitözü - Amasya yolu, Mecitözü çıkışın
daki 1 kilometresi parke, 42 kilometresi stabili
ze, 9 kilometresi sathi kaplama ve Amasya gi
rişindeki 3 kilometresi parke olmak üzere 55 ki
lometredir. Yol devamlı bakım altında tutul
makta ve bakım imkânları nisbetinde iyi bir 
durumda bulundurulmasına çalışılmaktadır. 

1969 yılı programına alınması mümkün ola-
mıyan Mecitözü - Amasya yclu İkinci Beş Yıl
lık Plân çalışmalarına dâhildir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

6. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, Ma
latya'nın Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar 
Belediyesin deki yolsuzluklara dair sorusu ve İç
işleri Bakam Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/1099) 29 . 3 . 1969 

IMillet (Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun; Sayın içişleri Bakanı 

tarafımdan yazıllı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ©derim. 

Ferda Güley 
Ordu Milletvekili 

Soru : 

Darende'ye bağlı Aşağı TJlupınıar Belediye
sinin A.P. li Başkanının sahte para basmaktan 
sanık olarak tutuklanması ve yerine yine A.P. li 
bir başkanvekilinin gelmesinden sonra, bu bele
diyede cereyan eden yolsuzluklar müfeittişlerce 
sabit görülmesine rağmen, şimdiye kadar hiçbir 
tedbir alınmamasının sebebi nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 6.6.1969 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2.D.R. Mua. 

Konu : Ordu Milletvekili Ferda Gü
ley'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi 'Başkanlığıma 

İlgi : 3.4.1969 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü, 7/1099-9230/54898 sayılı ya
zılan. 

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Aşağı 
Ulupınar 'Belediyeisinde 'bâzı yolsuzluklar oldu
ğu ve bunlar müfettişlerce sabit görüldüğü hal
de tedbir alınmamasının sebeplerinin neler ol
duğu hakkında Sayın Ordu Milletvekili Ferda 
Güley'in yazılı soru önergesi incelendi 

Yapılan tetkikat sonunda, söz tkonusu Bele
diye Başkanının sahte para basmaktan sanık 
olarak tutuklandığı, yerine başkanyekilinin gö
reve başlamasından sonra yolsuzluk yapıldığına 
dair gerek Valiliğime, gerekse Bakanlığımıza 
müfetltıişlikıçe tahkiki gerektirir her hanigi bir 
şikâyet yapılmadığı ve dolayısiyle müfettiş gön
derilmediği anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

7. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
T/zun'un, Ergene Çayı ve kollarının meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'-
in yazılı cevabı (7/1113) 

http://ara.sm.da
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2 . 4 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına. 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakam tarafından yazılı lolarak cevaplandı
rılmasına, tavassutlarınım rica ederim. 

Hasan Tahsin Uzun 
Kırklareli Milletvekili 

1. Trakya'da, Ergene ve kollarının her yıl 
meydana getirdikleri su taşkınları zararlarını 
önlemek üzere etüt, plân, proje çalışmaları ik
mal edilmiş midir? 

2. Bu bölge bütünü ile su taşkınları ve za
rarlarından ne zaman kurtarılacaktır. 1963 yı
lında hazırlandığı söylenen etüt ve projelerin 
tatbikatına ne zaman geçilecektir? 

Bunların malî portesi hesabedilmiş midir? 
3. Ergene havzasında sulama ve baraj in

şaatı için her bangû bir proje önçalışması yapıl
mış mıdır? Bu hususta Bakanlığın tasavvur ve 
düşünceleri nelerdir? 

T.O. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 3.6.1969 

Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı : 16/1-255/203-27154! 
Konu : Kırklareli Ergene çayı taş
kınları Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.4.1969 tarih ve 9265/55141-7/1113 sa

yılı yazınız. 
Ergene çayı ve kollarının meydana getirdiği 

taşkınların önlenmesıine dair Kırklareli Milletve
kili Sayın Hasan Tahsin Uzun'un yazılı soru 
önergesi cevapları ilişikte sunulmuştur. 

Biligilerinize arz ederim. 
Enerji ve Talbdî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan Tahsin 
Uzun'un «Ergene çayı ve kollarının meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine» dair yazılı 
soru önergesine ait cevap 

ıSorular : 1. Trakya'da Ergene ve kolları
nın her yıl meydana getirdikleri su taşkınları 
zararlarını önlemek üzere, etüt, plân, proje ça
lışmaları ikmal edilmiş midir? 

2. Bu bölge bütünü ile su taşkınları ve za
rarlarından ne zaman kurtarılacaktır. 1963 yı
lında hazırlandığı söylenen etüt ve projelerin 
tatbikatına ne zaman geçilecektir? 

Bunların malî portesi hesabedihnüş midir? 

3. Ergene havzasında sulama ve baraj in
şaatı için her hangi bir proje ön çalışması ya
pılmış mıdır? Bu hususta Bakanlığın tasavvur 
ve düşünceleri nelerdir? denilmektedir. 

Cevap : Mevzuubahis sorular aynı mealde gö
rüldüğünden tek madde olarak cevaplandırıl
mıştır. 

Gemiş bir yağış havzasına malik Ergene neh
ri ve kollarının, vadileri boyunca tevlidetmiş 
olduğu taşkınların; Meriç - Ergene havzası 
meyanında tesbit edilen Süloğlu - Bedre (Ka-
yalıköy) - Kırklareli - Poyralı - Rezve (Arma
ğan) ve Dobralı barajlarının tahakkuku ile kıs
men kontrol altına alınması ve Ibilâhara anaya-
tak ıslahının, regüle edilmiş fezeyamlara göre 
etüt edilmesi öngörülmüştür. 

Süloğlu ve Kay alıkoy barajlarına ait plân
lama çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. 

Buna göre, «Kırklareli projesi» meyanında 
Tekederesi üzerinde tesbit olunan sulama ve fe
yezan kontrolü maksatlı 68,70 M. yükseklikteki 
Kayalıköy barajında depolanacak 150 milyon 
M3 su ile 14 220 ha. arazinin sulanması ve 1 200 
ha. sahanın taşkından korunması öngörülmüş
tür. 

«Süloğlu projesi» meyanında, Süloğlu deresi 
üzerinde tesbit olunan sulama ve feyezan kon
trolü maksatlı 48,80 M. yükseklikteki Süloğlu 
barajında depolanacak 36.5 milyon M3 su ile 
3235 ha. arazinin sulanması ve 900 ha. sahanın 
taşkından korunması öngörülmüştür. 

Kırklareli - Armağan - Poyralı ve Dobralı 
barajlarının plânlama çalışmaları ise 1969 yı
lında tamamlanacaktır. 

Bu çalışmalar bütçe imkânları muvacehesin
de inşaat programlarının tanziminde nazarı iti
bara alınacaktır. 

8. — Kırklareli Milletvekili IIetsem Tahsin 
Trzun'un, Kırklareli köylerinin irme suyu, yol re 
elektrik ihtiyeıcma dair sorusu ve Köy İsleri Ba
kam Salâhattin Kıhc'm yazılı cevabı (7/1114) 
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M. Meclisi B : 99 13 . 6 . 1969 O : 2 

2 . 4 . 1969 
Millet Meclisi Saym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı rica ederim. 

Hasan Tahsin Uzun 
Kırklareli Milletvekili 

1. 1969 yılında Kırklareli ilinde içme suyu
na kavuşturulacak köy ve köy grupları tesbit 
edilmiş midir? İsimleri ile yapılacak yatırım 
miktarları ne kadardır? 

2. 1969 yılında Kırklareli ilinde hangi köy
lerin yolları yapılacak, hangi köy yollarında 
onarım çalışması yapılacak ve hangi akar sular 
ve mevkiler üzerinde köprü yapılacaktır? 

3. 1969 yılında Kırklareli köylerinde elek
triğe kavuşturulacak köy mevcut mudur? İsim
leri nelerdir? 

4. Köylerin elektriğe kavuşturulması için 
ne gibi şartlar ve mükellefiyetler istenmekte
dir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 5.6.1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 1739-00757 

Konu : Kırklareli Milletvekili Ha
san Tahsin Uzun'un önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 8 . 4 . 1969 tarih ve Kanunlar Md. 
Gn, S. 7/1114-9266/55142 sayılı yazıya. 

Kırklareli köylerinin içme suyu, yol ve elek
trik ihtiyacına dair Kırklareli Milletvekili Ha
san Tahsin Uzun tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte gönderilmiştir. Arz 
ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Kırklareli köylerinin içme suyu, yol ve elek
trik ihtiyacına dair Kırklareli Milletvekili Ha
san Tahsin Uzun tarafından Köy İşleri Bakan
lığına yöneltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. 1969 yılında Kırklareli ilinde içme su
yuna kavuşturulacak köy ve köy gruplarının 
isimleri ile yapılacak yatırım miktarı ilişik 
(Ek : 1) listede. 

2. 1969 yılında aynı ilde hangi köylerin 
yollarının yapılacağı, hangi köy yollarının ona-

j rılacağı ve hangi akarsu, mevkiler üzerinde köp
rüler yapılacağı, ilişik (Ek : 2) listede^ 

3. 1969 yılında aynı ilin elektriğe kavuştu
rularak köylerinin isimleri ilişik (Ek : 3) liste
de, 

Gösterilmiştir. 
4. Köylerin elektriğe kavuşturulması için, 

yüksek gerilim enerji nakil hatları civarında 
bulunan ve yatırımın 1/3 ünü ödemeyi taah-
hüdeden köylerin elektrifikasyonu, mevcut im
kânlar nisbetinde tesis programlarına alınmak
tadır. 

(Ek : 1) 

1969 bütçe yılı içmesuyu inşaat programında 
bulunan köyler 

Merkez : Dereköy köyü 
Merkez : Geçitağzı köyü 
Babaeski : Yeniköy köyü 
Kofcağız : Yk. Kanara köyü 
Pınarhisar : Hacıfakılı köyü 
Pmarhisar : Kurudere köyü 
Lüleburgaz : Alacaoğlu köyü 
Lüleburgaz : Sarıcaali köyü 
Lüleburgaz : Hamitabat köyü 
Vize : Aksicim grup köyleri 
Vize : Balkaya grup köyleri 
Demirköy : Sivriler köyü 
Pehlivanköy : Doğanca köyü 

1969 bütçe yılı içmesuyu kaptaj programında 
bulunan köyler 

Merkez : Paşayeri köyü 
Merkez : Ürünlü köyü 
Mezkûr köylerin içmesuyu tesisi ve kaptaj 

inşaatları ile ilgili olarak 658 000 Tl. halk ka
tılımı yanında 1 156 000 Tl. Bakanlık yardımı 
olmak üzere ceman 1 814 000 liralık yatırım ya
pılacaktır. 

(Ek : 2) 

1969 bütçe yılında köy yolları üzerinde yapılacak 
köprüler (10 mt. den büyük) 

ilçe . Köprünün bulunduğu köy yolu 
Merkez : Kavaklı 
Merkez : Dereköy - Karaderç 
Babaeski : Müsellim 

; Babaeski : Kadıköy 
Demirköy - Balaban 
Demirköy : Velika 
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(Ek : 2) 
1969 bütçe yılı yapım programında bulunan 

grup köy yolları 

Kofcağız : K. Y. Üt - Ahmatlar - Ahlatlı -
Karaobalar grup köy yolu 

Kofcağız : K. Y. îlt - Topçular - Tatlıpınar 

Ayrıca 36 Km. köy yolu da vilâyet konten
janından yapılacaktır. 

1969 bütçe yılında yapılacak ihaleli köy yolu 
kaplama işleri 

Merkez : Dereköy - Karadere - Armutveren -
Karanlık gr. köy yolu 

Merkez : Dereköy Hd. D. Y. tlt - Çağlayık 
orman içi köy yolu 

(Ek : 2) 

1969 bütçe yılında köy yollan üzerinde yapılacak 
köprüler (10 mt. den küçük) 

îlçe Köprünün bulunduğu köy yolu 
Merkez : Karakoç - Ahmetçe 
Merkez : İnece - Dokuzhüyük - Karahalil 
Vize : Düzova I 
Lüleburgaz : Celâliye 
Lüleburgaz : Tatarköy 
Lüleburgaz : Oklalı 
Pehlivanköy - Hıdırca 

(Ek : 3) 

1969 bütçe yılında elektrik tesisi 
yapılacak köyler 

Merkez : Demircihalil, Yörükbayırı, Düzor-
man Kuruköy 

Merkez : Kuzulu, Armağan - Çukurpmar, 
Beypınar 

Merkez : Dereköy, Karadere, Şükrüpaşa, 
Geçitağzı 

Kapaklı, Karakoç, Alimetçe, Eriklice 

Lüleburgaz : Sakızköy, Alucaoğlu, Umurca, 
Düğüncübaşı 

9. — Trabzon Milletvekili IIameli Orhon'un, 
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çifteköprü 
köyünün okul ihtiyacına dair sorusu ve Millî 
Eğitim Bakam 'îlhami Ertem'dn yazılı cevabı 
(7/1123) I 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve rica ederim. 

9 . 4 . 1969 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 
Sürmene kazasının Köprübaşı bucağına bağ

lı «Çifteköprü» köyünün nüfus tahririne göre 
719 u kadın 568 i erkek olmak üzere nüfusu 
1 287 dir. 300 talebesi vardır. İki dersaneli oku
lu 1944 yıllında köylüler tarafından yapılmış
tır. üzerinden 25 yıl geçmiştir. İçinde okunamı-
yacak kadar harabolmuştur. Kâfi değildir. Üç 
yıldır okulun restorasyonu ve ilâve yapılma
sı ve talebenin kusursuz tahsil yapabilmesi için 
köylünün müracaatları, bu yıl yapılacak, önü
müzdeki yıl yapılacak diye köylü oyalanmakta 
ve bu önemli hizmet sürüncemede bırakılmak
tadır. Halkın Devlete güvenini sarsan bu ha
lin sebepleri nedir? 

Kasaba karekteri mahiyetinde olan bu kö
yün okulu kesin olarak ne zaman yapılacaktır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
256 

11 Haziran 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 2 1 . 4 .1969 tarih ve 7/1123-9342/55476 
sayılı yazılarınız. 

Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, Trab
zon'un Sürmene ilçesine bağlı Çifteköprü okul 
ihtiyacına dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılanmla arz ederim. 
Ek : 2 soru cevabı 

Îlhami Ertem 
Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Hamdi Orhon'un, 
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Çifteköprü 
köyünün okul ihtiyacına dair 9 . 4 . 1969 tarih
li yazılı soru önergesine cevabımız. 

Trabzon ili Sürmene ilçesi Çifteköprü kö
yünde iki derslikli ve bir lojmanlı okul mev
cuttur. 1944 yılında yapılmıştır. 257 civannda 
öğrencisi vardır. 

Okulun onarılması sıraya alınmış olup sıra 
cetvelinin 19 ncu sırasındadır. Çifteköprü'ye bi-
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tişik ve daha evvel bu köyden ayrılmış olan 
1 000 nüfuslu Güneşli köyünde yeni bir oku 
lun yapılması 1969 programına alınmıştır. Oku 
un yapımı tamamlandıktan sonra Çifteköprü 

köyüne devam eden öğrenci mevcudunda bir 
miktar azalma olacaktır. 

Bütçe imkânları elverdiği takdirde Çifte
köprü köyüne yeni bir okulun 1970 yılında ya
pılması cihetine gidilecektir. 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Doğanhisar - Argıthan yolunun onarılmasına da
ir sorunu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
yazdı cevabı (7/1131) 

14 . 4 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile rica ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Doğanhisar ilçesinin Konya ile ve baş
ka merkezlerle irtibatını sağlıyan tek yol 16 ki
lometrelik Doğanhisar - Argıthan bağlantısıdır. 
Su yol daima bakımsızdır. Ne zaman geçilebi
lir hale gelecektir? 

2. Bir ilçenin ve bütün köylerinin anayo
la bu kadar kısa olan bağlantısının çamurda 
bırakılmayıp asfaltlanması en uygun şekildir; 
bu bağlantı ne zaman asfaltlanabilecektir? 

3. Devlet Karayollarının görevi ve progra
mında olan bu kısa mesafenin bu kadar ihmal 
edilip bir ilçenin köyleri ile birlikte yolsuz bı
rakılmasının sebebi nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Bak. Dai. Bşk. Bak. Fen. Hey. Md. 
Kayıt No. : 3651 

Dosya No. : 276-6 
Ankara 

10 . 6 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 4 . 1969 tarih ve 7/1131-9410-55740 
sayılı yazınız. 

Doğanhisar - Argıthan yolunun onarılması
na dair Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu 
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tarafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır: 

Doğanhisar - Argıthan yolu 18 Km. uzunlu
ğunda düşük evsaflı stabilize bir yoldur. 

Bu yol Karayolları Teşkilâtınca mevcut im
kânlarla yaz bakımına ve kışın kar mücadele
sine tabi tutulup, devamlı surette geçide açık 
bulundurulmaktadır. 

Geçtiğimiz kış mevsiminin yağışları sonu
cunda bu yol üzerinde satıh bozuklukları mey
dana gelmiş ise de, bunlar giderilmiş; lüzumlu 
onarım ve takviye işlerinin yapılması amaciyls 
1969 programında tahsis edilen bakım ödeneği 
haricinde ayrıca 110 000 Tl. gönderilmiş; ve 
derhal çalışmalara başlanması hususunda böl
gesine talimat verilmiştir. 

Yapılacak onarım çalışmaları ile adı geçen 
yol, temel tabakası takviye edilerek taşıma ye
teneği artırılacak;; ve bu suretle ileriki yıllar
da asfaltlama işinin de programa alınması müm
kün olabilecektir. 

Arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

/ / . — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
mahalle muhtarlıklarına telefon verilmesin e 
dair sorusu ve ulaştırma Hakanı Sadettin Bil
giç'in yazılı cevabı. (7/113H) 

14 Nisan 1969 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 

Şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar
ları, mahallî idare olan mahallelerin başları
dır. Vatandaşlarla en yakın ve yaygın temas 
yapan kişilerdir. Her an Hükümetle ve halkla 
temasları 'gereklidir. Buna karşılık Hüküme
tin ve halkın da muhtarlarla çabuk temas zo-
runluğu vardır. Bu durumlarına rağmen 
mahalle muhtarlıklarına tercihli telefon veril
memesinin sebebi nedir? Tercihli telefon veril
mesi düşünülmekte midir? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 3 . 6 . 1969 

Başmüşavirlik 
11 - 2514 - 8019 

Konu : İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sek
reterliği, 'Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 9419/ 
55838 - 7/1138 sayı 21 . 4 . 1969 günlü yazı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in şehir 
ve kasaba mahalle muhtarlarına tercihli tele
fon verilmemesi sebebi halandaki yazılı soru 
önergesi incelenmiş ve hazırlanan cevap ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Ulaştırma Bakanı 

Sadettin Bilgiç 
İstanlbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker 

tarafından mahalle muhtarlarına tercihli te
lefon verilmemesi hakkında Millet Meclisi Baş 
kanlığına verilen soru önergesi cevaibıdır. 

Halen şehir ve kasaJba mahalle muhtarla
rının çoğunda telefon mevcuttur. Olmıyanla-
rm talepleri halinde ve imkân nisbetinde ter-
cihan telefon verilmesi cihetine gidilmektedir. 

12. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, M~ ak sutlu ve Yapa.lt in harajla-
rınm inşasına dair sorusu ve enerji ve Tahil 
Kaynaklar Baltanı liefvt Srzyin'in yazdı eev(d>ı. 
(7/1110) 

14 . 4 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Enerji ve Ta-
Ibiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı
larımla rica ederim. 

Mustafa Kâmal Palaoğlu 
Sivas Milletvekili 

Soru - Şarkışla ilçemiz, 'bölgenin, her yön
den olduğu gilbi özellikle tarım yönünden 
en önemli merkezini teşkil etmektedir. Tarı
mın gelişmesi ve üretimin artması, geniş ölçü
de su probleminin çözümüne bağlıdır. 

Yukarı Kızılırmak havzası projeleri içinde 
süratle ele alınması gereken Maksutlu ve Ya
pıaltm Obarajları, Şarkışla'mızın ve bölgenin 
kalkınmasında 'büyük önem taşıyacaklardır. 

Yukarda 'bahislerini ettiğim Maksutlu ve 
Yapıaltm barajlarının etüt ve proje işleri hangi 
safhadadır?. 

Bu çok önemli iki barajın yapımına bi-
ran önce fbaslanması için ne düşünülmektedir? 
Ve bu harajlann inşasına ne zaman başlana
caktır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 4 . 6 . 1969 
Umumi Münasebetler 

Müşavirliği 
Sayı : 16/1-262-212-27318 

Konu : Mustafa Kemal Palaoğlu'nun 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 21 . 4 . 1969 tarih ve 9421/55840 -

7/1140 sayılı yazınız : 
Maksutlu ve Yapıaltm barajlarının inşası

na dair Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun yazılı soru 'önergesi cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar 
Bakanı 

Refet Sezgin 
Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Pa

laoğlu'nun, Maksutlu ve Yapıaltm barajları
nın inşasına dair yazılı soru önergesine iat ce
vap. 

Soru : «Şarkışla ilçemiz , bölgenin her yön
den olduğu gibi özelikle tarım yönünden en 
önemli merkezini teşkil etmektedir. Tarımın 
gelişmesi ve üretimin artması, geniş ölçüde su 
probleminin çözümüne bağlıdır. 

Yukarıki Kızılırmak havzası projeleri için
de süratle ele alınması gerekn Maksutlu ve 
Yapıaltm barajları, Şarkışla'mızın ve bölge
nin kalkınmasında büyük önem taşıyacaklardır. 

Yukarıda bahislerini ettiğim Maksutlu ve 
Yapıaltm barajlarının etüt ve proje işleri hangi 
safhadadır? 

Bu çok önemli iki barajın yapımına biran 
önce başlanması için ne düşünülmektedir? Ve 
bu barajların inşasına ne zaman başlanacak
tır.» 

Cevap : a) Maksutlu Barajı : Plânlama ça
lışmaları tamamlanmış bulunan «Şarkışla - Mak
sutlu Projesi» meyanında, Maksutlu köyünün 
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1 Km. Doğusunda ve Maksutlu deresi üze
rinde inşa edilecek sulama maksatlı 19 m. 
yükseklikteki Maksutlu barajında regüle edi
lecek 2.42 milyon M:ı su ile brüt 383 Ha. ara
zinin sulanması 'öngörülmüştür. 

Projenin toplam yatırım 'bedeli 12.3. mil
yon Tl. ve rantabiltesi 10.01 dir. 

Ib) Yapıaltm (Şarkışla) Barajı : Plânlama 
çalışmaları tamamlanmış bulunan «Şarkışla - Ya
pıaltm» köyünün 1 Km. Güney - Doğusunda ve 
Çaylak deresi üzerinde inşa edilecek sulama 
maksatlı 130 m. yükseklikteki Yapıaltm (Şar
kışla) barajında regüle edilecek 10.66 milyon 
M3 su ile brüt 1 039 Ha. arazinin sulanması 
öngörülmüştür. 

Projenin toplam (bedeli 42 milyon Tl. vs 
rantabilitesi 1.22 dir. 

Mevzuulbalhis konular, yatırım bedelleri 
ve rantabilite katsayıları göz önünde Ibulun-
durulurak bütçe imkânları muvacehesinde 
ileriki yıllar DSİ inşaat programlarının tan
zimi sırasında nazarı itibara alınacaktır. 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin VysaV-
ııı, Sakarya - Adapazarı İmamlar köyünün Öte-
kaya mevkiinde beton köprü yapılmasına dair 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Selâhallin Kılıc'tn 
yazdı cevabî (7/1142) 

16 . 4 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Saym Köy İşleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya - Adapazarı imamlar köyünün öte-
yaka mevkiinde köylülerin tarlaları ile irtibat 
temin eden tahta bir köprü vardır. 

Çark suyunun tek geçit yeri olan bu köprü
nün öte yanında köylülerin ekim yapması lâ-
zımgelen yüslerce dönüm toprakları vardır. 
imamlar Köyünün % 70 inin geçimi bu arazile
re bağlıdır. 

Adı geçen bu köprü 11 yıl önce tahtadan ya
pılmıştır. Bugün çürümüş bir haldedir. Haliha
zırda köylüler bu köprüden ne arabalarını ve 
ne de öküzlerini geeirebiliyorlar. Her an bir fa
cia olabilir. Köprü yıkılabilir. Cana, mala za
rar gelebilir. 

Köylülerin dertlerini şu ana kadar kimseye 
anlatıp, dinletememişlerdir. Köylü her türlü yar
dıma hazırdır. Artık çürümüş ve köylüler için 
bir tuzak haline gelmiş bulunan bu tahta köp
rü yerine betondan bir köprü yapmak zorunlu-
ğu vardır. Hükümetin bu ihtiyacı hemen dik
kate alması ve bu köprüyü yaptırması lâzımdır. 

Köy işleri Bakanlığı bu konuya eğilip, ince
leyip, bu köprüyü ne zaman yapacaktır? 

T. O. 
Köy işleri Bakanlığı 5.6.1969 

Müsteşarlık 
Sayı. ; 1737, 00755 

Konu: Sakarya Milletve
kili Hayrettin Uysal'in 
önergeni 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 24 . 4 . 1969 T. ve Ka. Md. 7/1142 -

9425/55922 sayılı yazıları. 
Sakarya - Adapazarı imamlar köyünün öte-

yaka mevkiinde beton köprü yapılmasına dair 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişik ola
rak gönderilmiştir. Arz ederim. 

Selâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Sakarya - Adapazarı imamlar köyünün öteyaka 
mevkiinde beton köprü yapılmasına dair Köy İş
leri Bakanlığına yöneltilen yazılı soru önergesi 

cevabıdır 
1. Sakarya ili Merkez ilçeye bağlı imamlar 

köyündeki köprü hakkında Bakanlığımızda he
nüz bir bilgi mevcut değildir. 

Bu bakımdan yeni bir talebolarak kabul edi
lerek köprü durumunun mahallinde tetkik edil
mesi, etüt bilgi formunun gönderilmesi hususu 
Sakarya Valiliğine bildirilmiştir. 

Etüt sonunda köprünün puvan durumuna 
göre öncelik derecesi tesbit edilerek sıraya ko
nulacaktır. 

2. Bu arada yaya geçitin temini için il inı-
kânlariyle basit de olsa bir geçit köprüsünün 
yapılması hususu da ayrıca valiliğe bildiril
miştir. 

8 . 4 . 1969 

.14. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un Geligiizan bölgesinde sağlık ocağı açılma
sına dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı (7/1146) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı diler saygılar sunarım. 

Nermin Neftçi 
Muş Milletvekilli 

Muş ilinin, Üçevler - Ilıca - Alaniçi - Cevizli-
dere - Ekindüzü - Arıköy - înardı köylerinin bu
lunduğu ayrıca 40 kadar da mezrası olan, 3 000 
metre yükseklikte 10 000 nüfusun yaşadığı G-e-
ligüzan mmtafousı, Doğu illerinde gördüğüm, in
sanların tabiata terk edildiği en tipik yerlerden 
birisidir. 

Kışın 3 - 4 metreyi bulan kar alltırida bu ta
lihsiz insanların il ve ilçelerle de irtibatları ke
silir. Doğunun bu karlı damında hastalık ve 
ölümle başbaşa kalırlar. 

Yakın zamana kadar motorlu vasıta yüzü 
görmiyen bu bölgeye geçen sene bir orman yolu 
yapılmıştır. 

10 000 nüfusun yaşadığı bu 1x%ede bir sağ
lık ocağının açılmasının hayati önemi vardır. 

Bu itibarla bölgede bir sağlık ocağı açılması 
için tedbir alınacak mıdır? 

3 . 6 . 1969 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

Konu : Muş Milletvekili Nermin 
Neftçi tarafından verilen yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi tara
fından verilen yazılı soru önergesine cevabım 
ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Muş Milletvekili Sayın Nermin Neftçi'nin yazılı 
soru önergesine cevabım. 

Soru : Muş illinin Üçevler - Ilıca - Alaniçi -
Cevizlidere - Ekindüzü - Arıköy - înardı köyle
rinin bulunduğu ve 10 000 nüfusun yaşadığı Ge-
ligüzan mmtakasmda bir sağlık ocağı açılması 
için tedbir alınacak mıdır? 
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Cevap : Üçevler - Ilıca - Alaniçi - Cevizlide
re - Ekindüzü - Arıköy ve înardı köyleri Muş 
merkez ilçe Kızılağaç nahiyesi sağlık ocağına 
bağlı köyler grupundan olup toplam nüfuslan 
10 000 değil 3 041 kadardır. 

Bu sebeple bir sağlık ocağının tesisi, bugün
kü kriterlere göre mümkün değildir. Ancak sos
yalleştirme inşaatının başladığı 1962 - 1963 yıl
larında bu 7 köy için Alaniçi ve Ekindüzü'nde 
iki sağlık evi inşası düşünülerek hazırlanan plân 
ve proje ihaleye çıkarılmış fakat yolsuzluk yü
zünden tâlib bulunamadığından bu inşaattan 
vazgeçilmek zorunda kalınmıştır. 

Şimdi ise yukarda sözü edilen yoldan zor da 
olsa inşaat malzemesi naklinin sağlanabileceği, 
dolayısiyle ihaleye talip (bulunabileceği düşünü
lerek bu mıntakanın ihtiyacına cevap verecek 2 
sağlık evi 1970 yılında yapılmak üzere programa 
konmuştur. Devlet Plânlama Teşkilâtı Müste
şarlığı tarafından finansmanı sağlandığı takdir
de mezkûr yılda inşaat başlıyabilecektir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Vedat Âli Özkan 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Fatih semtindeki Saraç Doğan Camii 
yerinin satışının önlenmesine dair sorusu ve Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin yazılı cevabı 
(7/1161) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Devlet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

îstanlbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Istaribul - Fatih, Şehremini, DenizaJbdal Ma
hallesi, Millet caddesi, Recip Asım sokağı üze
rinde köşe başında imar ve kadastronun 414 paf
ta 1714 ada 12 parsel ve 550 metrekarelik (Sa
raç Doğan) camii yerine halk ve hayırseven-
lerin yardımı ile yeniden cami yapmaya teşeb
büs edildiği bir sırada bu arsanın açık artırma 
suretiyle satışa çıkarıldığı doğru mudur? Bu sa
tışa çıkarma keyfiyeti 2762 sayılı Vakıflar Ka
nununa aykırı değil midir? Halkın burada cami 
yapmasına imkân vermek bakımından bu satışın 
durdurulması düşünülmekte midir? 
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T. C. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Hayıriş ve Mülhak. Vak. Müd, 
Sayı : Ha. İş. D. Söz - Soru 

Ek. 3 
3 Haziran 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü : 
29 . 4 . 1969 tarih ve 7-1161/9528-56287 nu

maralı yazılarına karşılıktır: 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in yazılı 

soru önergesinde; istanbul - Fatih Şehremini 
Denizabdal mahallesi, Millet Caddesi Necübasım 
sokağı üzerinde, köşebaşında, imar ve kadastro
nun 414 pafta, 1714 aida, 12 parsiel ve 550 metre
lik Saraçdoğan Camii yerine halk ve hayırse
verlerin yardımı ile yeniden cami yapılmaya te
şebbüs edildiği sırada bu arsanın açık artırma 
suretiyle satışa çıkarıldığının doğru olup olma
dığı, bu satışa çıkarma keyfiyetinin 2762 sayılı 
Vakıflar Kanununa aykırı bulunup bulunmadığı 
ve halkın burada cami yapmasına imkân vermek 
bakımından satışın durdurulmasının düşünülüp 
düşünülmediği sorulmaktadır. 

Tamamı 696,16 m2 tutarında olan mezkûr ar 
sanın 195 m2 lik kısmı Millet caddesinin tanzi 
mi «ırasında belediyece istimlâk edilmiştir. 

Çdk kıymetli ve mühim bir mevkide olan bu 
arsanın mütebaki kısmının satışı düşünülme-
nıekte ve bedeli akaar - toprak satış bedeli fo
nundan hayrat satış bedeli fonuna aktarılarak 
Vakıflar Genel Müdürlüğünce buraya bir tesis 
yapılması programa alınmış bulunmaktadır. 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 nci mad
desinde de yazılı olduğu üzere; Vakıflar Genel 
Müdürlüğü 4 Ekim 1926 tarihinden önce vücut 
bulmuş vakıflarla ilgili olup, bu tarihten sonra 
inşa edilecek cami ve mescitler için arsa tefrik 
ve tahsisi ile mükellef tutulmamıştır. 

Sözü edilen arsanın hayrat satış bedeli fo
nuna aktarılan bedelinin diğer hayrat satış be
dellerinde olduğu gibi, mevcut hayratın tami
ratına sarf edileceğini saygı ile arz ederim. 

Hüsamettin Atabeyli 
Devlet Bakanı 

16. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmazd
ın, Bozdoğan - Yatağan yolunun bitirilmesine 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Salâhattin Kı-
hç'ın yazılı cevabı (7/1162) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Köy işleri Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda tavassutunuzu saygı ile rica ederim, 

24 . 4 . 1969 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

Soru : 

Aydın'm Bozdoğan ilçesi, ihmale uğramış, 
iktisadi hayatı zayıf durumdadır. Transit yolu 
üzerinde bulunmayışı, bu ilçemizin gelişmesini 
kösteklemektedir. Bozdoğan - Yatağ-an arasın
da irtibatı sağlamak maksadiyle yapımına üç 
yıl önce başlanan yolun biran önce bitirilmesini 
köylüler ve Bozdoğan esnafı dört gözle bekle
mektedir. Bu yol ne zaman tamamlanacaktır? 
1969 yılında bu yol için harcanacak para ne 
kadardır? Bahis konusu yol işletmeye ne za
man açılacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 5 . 6 , 1969 

Müsteşarlık 
Sayı : 1738 

Konu : Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 4 . 1969 tarih ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/1162-9534/56351 sayılı 
yazı. 

Bozdoğan - Yatağan yolunun bitirilmesine 
dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz tara
fından verilen yazılı soru önergesi cevabı ilişik 
olarak gönderilmiştir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Bozdoğan - Yatağan yolunun bitirilmesine 
dair Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz tara
fından Köy işleri Bakanlığına yöneltilen yazılı 
soru önergesidir. 

Aydın - Bozdoğan - Yatağan yolu, il yollan 
ağma dâlhil olduğundan mezkûr yolun yapımı
nın biran önce ikmal edilerek ulaşıma açık bu
lundurulması hususu Bayındırlık Bakanlığı (Ka
rayolları Genel Müdürlüğünü) ilgilendirmekte
dir. 
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1. Üniversitenin, hali ve geleceği için za
rarlı olan bugünkü dumandan biran önce kur
tarılması hakkında alınmış ve alınacak tedbir
ler nelerdir? 

2. Danışma Kurulunun, öğretim görevlisi 
ihtiyacının giderilmesi konusunda daha önce 
almış olduğu kararlar neden uygulanmamıştır? 

17. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzuner'-
in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaçları
na dair sorusu ve Millî Eğitim Bakamı îlhami Er~ 
tem'in yazılı cevabı. (7/1190) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

20 . 2 . 1967 

Ali Rıza Uzuner 
Trabzon Milletvekili 

6594 ve 336 sayılı Kanunlarla Trabzon'da 
kurulması kabul edilen ve 2 Aralık 1963 tarihin
de 1Û0 öğrenci ile bir ilkokulda tedrisata baş-
lıyan Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1966 -1967 
ders yılımda 600 e yaklaşan öğrenci mevcudu ile 
yeni kampüsüne intikal etmiştir. Kuruluş kanu
nuna uygun (hazırlanan 'plân 'gereğince öğreti
me açılan, özellikle İnşaat - Mimarlık Fakülte
lerinde tedrisat için öğretim görevlisi mevcut 
değildir. Bu ders yılında mühendislik bölümle
rinde tedrisat yapılmadığından istikbal kaygu-
suna düşen üniversite öğrencileri birçok feda
kârlıklara katlanarak Ankara ve İstanbul'a 
gelerek dertlerini Hükümet Sorunlularına ısrarla 
anlatmışlardır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından öğren
cilere vâdedilen hususların zaman içinde tahak
kuk etmediğini gören öğrenciler, üzünttüler'ini 
son olarak Trabzon'da tertipledikleri bir protes
to yürüyüşü ile kamu oyuna duyurmuşlar ve 
bu şekilde ilgilileri tekrar uyarmayı görev say
mışlardır. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da mil
letvekilleri ve bütçe raportörleri bütçenin mü
zakeresinde Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
öğretim görevlisi yönünden ihtiyaçlarını belirt
mişler ve ilgililere muhtıralar vermek suretiy
le zamanında tedbir alınmasını talebetmişlerdi 

Kalkınma plânımızın öngördüğü, memeleke-
timizin teknik elemana olan İhtiyacını biran 
önce giderilmiesi hedefine aykırı olan bu aksak 
tutum ve davranış çetin bir imtihan sonucu Üni
versiteye girebilen kabiliyetli '600 e yaklaşan gen
cin moralini tamamen bozmakta ve istikbâl en
dişeleriyle karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır
lar. Millî Eğitimin temel politikasına aykırı 
olan bu perişan durum muvacehesinde : 

3. İki sömestr kaybetmek durumu ile kar
şı karşıya gelen mühendislik bölümleri öğren
cilerinin durumlarım ıslah için alınmış âcil ted
birler var mıdır? 

4. Ekserisi fakir olan öğrencilere daha faz
la burs ve kredi tahsisi imkânları düşünülmekte 
midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 6 . 1969 

Özel 
253 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 6 . 1969 tarih ve 7/1190-3787/21821 
sayılı yazılarınız. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaçlarına 
dair yazılı soruya çevrilen önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Îlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 
Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzun

er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaç
larına dair yazılı soru önergesine cevabımız. 

6594 ve 336 sayılı kanunlarla Trabzon'da ku
rulan 2 . 12 . 1963 tarihinde 100 öğrenci ve Te
mel Bilimler Fakültesi ile öğretime başlıyan 
Karadeniz Teknik Üniversitesinin bugün 28 i 
yabancı olmak üzere 548 öğrencisi bulunmak
tadır. 

Başlangıçtanberi ciddî (surette öğretim üye
si sıkıntısı çekmekte olan Karadeniz Teknik 
üniversitesinin bu problemine çözüm yollan 
bulunması hususu, Hükümetimizin işbaşına gel
diği günden itibaren öncelikle halli gereken 
önemli eğitim konuları arasında yer almıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesine asil öğretim 
üyeleri temin edilinceye kadar yabancı uyruk
lu veya İstanbul Teknik Üniversitesinden geçici 
olarak öğretim üyesi celbedilmesi, ayrıca bu 
üniversitede öğretim üyeliği ve yardımcılığı gö
revini cazip hale getirmek üzere mevcut mevzu-
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atta değişiklik yapılması yolundaki Merkez Da
nışma Kurulunun tavsiye ve kararları üzerinde 
de önemle durulmuş, bu cümleden olmak üzere, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi eski Rektörü 
Prof. Dr. Nazım Terzioğlu, yabancı uyruklu 
öğretim üyesi temini için iki defa dış memle
ketlere görevli olarak gönderilmiştir. 

Prof. Dr. Nazım Terzioğlu'nun temasları so
nucunda bu üniversiteye bir inşaat profesörü 
diğeri kimya uzmanı olmak üzere ancak iki ya
bancı uyruklu eleman temini mümkün olabil
miştir. Bu arada İstanbul Teknik Üniversitesi 
ile de temaslara devam edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesine Aralık 1966 
a/yı içinde, Trabzon'da devamlı olarak buluna
cak Üniversitenin bütün meseleleriyle yakından 
ilgilenebilecek yeni bir Rektör, ayrıca İnşaat 
Mimarlık Fakültesine de asaleten bir Dekan tâ
yin olunmuş, bu suretle Üniversitenin idari, eği
tim ve öğretim konularındaki problemlerinin 
çözümlenmesi hususundaki tedbirlerin zamanın
da ve süratle alınması imkân dâhiline girmiştir. 
Bugün Karadeniz Teknik Üniversitesinde 3 pro
fesör, 5 doçent, 1 uzman, 3 okutman, 34 asistan 
ile 16 öğretim görevlisi fiilen iş başındadır. Ay-

• « " m 

rica, bu üniversitede 10 profesörün geçici olarak 
görev alması hususunda istanbul Teknik Üni
versitesi ile anlaşmaya varılmıştır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile ilgili 6594, 
336 ve 535 sayılı kanunları günün icaplarına gö
re tadil eden 871 sayılı Kanun süratle çıkarıl
mıştır. (K. T. ü. sine öğretim üyesi temini hu
susunda bu kanunun çıkarılması Merkez Danış
ma Kurulunca tavsiye edilmiştir.) (Bu çalışma
lara paralel olarak öğretimin aksamaması için 
gerekli tedbirler alınmış ve derslerin boş geç
memesi sağlanmıştır. Yaz sömestri de 1 Ekim 
1967 tarihine kadar uzatılmak suretiyle öğren
cilerin sene kaybetmeleri önlendiği gibi, 5 nci 
yılın hitamında mezun olmalarını sağlıyacak 
tedbirler alınmış ve tatbikatına başlanılmış bu
lunulmaktadır. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinde öğrenim
de bulunan öğrencilere burs imkânı sağlanma
sı hususuna gelince; bu konu Bakanlığımızca 
üniversitelerin bütünü ile ele alınmış bulunmak
tadır. 

Burs ve kredi miktarlarının bütçe ve Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun imkân
ları. nisbetinde artırılmasına gayret sarf edil
mektedir. 

|MMM>MMiı 
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GÜNDEMİ 
99 NCU BİRLEŞİM 

13 . 6 . 1909 Cuma 

Saat : 15,00 

, I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Malatya Milletvekili ismet inönü ve 

89 arkadaşının, Devlet ve kamu kuruluşları 
memur ve hizmetlilerinin maaş ve ücretlci'i 
hakkındaki kanun teklifinin görüşül m esini te
min için Millet Meclisinin toplantıya çağırılma
sına dair önergesi (4/454) 

B - İKtNOt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

TT 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
TTI 

ÖNCRLIKLE GÖRÜŞÜLMESI KAR ARLAŞ. 
TIRTLAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERILEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 
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