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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

23. Birleşim 

15 . 12 . 1965 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
560:563 

563 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 564 

1. — Aydın Milletvekili Eeşat özar-
da'nm, Söke ovasının yeniden uğradığı 
sel felâketi dolayısiyle hemen ele alınması 
gereken tedbirler ve geçmişteki vaitler 
hususunda demeci 564:565 

2. — Milletvekillerinin Meclise devam-
lariyle ilgili İçtüzüğün 195 ve 196 ncı mad
delerinin tatbik şekli hakkında Başkanlık 
Divanı Kararı 565 :566 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nnn dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/175) 566 

4. — Sakarya Milletvekili Kadri Ero-
ğan'ın, Bayındırlık Komisyonundan istifa 
ettiğine dair önergesi (4/15) 566 

Sayfa 
5. — Kırklareli Milletvekili Arif Hik

met Güner'in Sayıştay Komisyonundan is
tifa ettiğine dair önergesi (4/16) 566 

6. — Son defa yapılan milletvekilleri 
seçimi dolayısiyle, üyelerinden bâzıları 
Milletvekili seçilmemiş bulunan Avrupa 
Konseyi îstişari Meclisi Türk GTrupun-
daki açık üyeliklere, îstişari Meclis Sta
tüsü gereğince siyasi parti gruplarınca gös
terilen asil ve yedek üye adayları isimleri
nin Yüce Meclisin bilgisine sunulması 566 :567 

7. 
çimi 

Komisyonlardaki açıklara üye se-

4. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'-
ın, arsa spekülâsyonunu önlemek için, 
mahallî idarelerin ve Hazinenin mülkiye
tinde bulunan arsaların, vatandaşlara, 
ucuz bedelle ve taksitle, verilip verilemi-
ycceğine dair îmar ve îskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/21) 

567 

568 

568 

568 



Sayfa 
2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivan-

oğlu'nun, son beş sene içinde tekniker 
okullarından kaç öğrenci mezun olduğuna 
l'air Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/30) ( 568 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'm, Burdur'un, Gölhisar ve Bucak ilçe
lerinde kurutulan Hazine arazisinin top
raksız köylülere kiralanması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/38) 568 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca'nm, halen Cumhuriyet Senatosunda, 
Millet Meclisince sevk edilmiş, hangi ka
nun tasarı ve tekliflerinin mevcut bulun
duğuna dair Millet Meclisi Bakkanmdan 
sözlü sorusu (6/39) 568 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, 1950 yılından bugüne ka
dar, her sene, Türkiye'ye hangi tip ve mar
ka traktör ve biçer - döver ithal el'ildiğine 
dair Başbakan ve Maliye, Ticaret, Gümrük 
ve Tekel Bakanlarından sözlü sorusu (6/43) 568 

6. Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, 657 sayılı Devlet memurları Ka
nununa göre öğretmenlik mesleki için yapı
lacak sınıf tüzüklerinin ne olacağına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/44) 568 

7. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengil'in, Türkiye'de yapılması kararlaş-

Sayfa 
tınlan üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının, 
nerede kurulmasının düşünüldüğüne dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/45) 568:569 

8. — Zonguldak Milletvekili Kenan . 
Esengin'in, Mart 1965 te temeli atılan Çay
cuma Kâğıt Fabrikasının yapımına baş-
lanamaması sebebine dair, Sanayi Ba
kanımdan sözlü sorusu (6/46) 569 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
in, Sinop'un, Boyabat ilçesine ne zaman 
bir Hükümet konağı yapılacağına dair 
Bayındırlık ve Maliye Bakanlarından so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Ethem Er
dinç'in, cevabı (6/47) 569:570 

10. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Ahmet Andiçen Kanser Hastanesin
deki röntgen cihazlarından birini uzun sü
redir işlemez halde bırakan tüpün ne 
zaman tamir edileceğine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/48)' 570 

11. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'-
m, Osmancık'm Aşağızeytin köyü civarın
da yapılan köprünün devamı olan yolun 
Vezirköprü'ye uzanan kısmının da yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sorusu ve Baymlırlık Bakanı Ethem Erdinç 
ile Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm cevapla
rı (6/49) 570:573 

»-•« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili 
Faruk Sükan, 2 Kasım 1965 Perşembe günü 
Kıbrıs'ta Magosa bölgesinde Rumlar tarafın
dan yapılan saldırı ve bâzı binaların işıgali do-
layısi'yle ortaya çıkan durumu düzeltmek üze
re varılan Magosa Anlaşmasına dair bir açık
lama yaptı. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir, ga
zetelerde vali, genel müdür veya müsteşarların 

değiştirileceği haberlerinin yayılmasından me
murların ve balkın huzursuz olduğunu ve ka
muyu tereddütlere götürecek bu türlü yayınla
ra meydan verilmemesi gerektiği yolunda bir 
konşma yaptı ve buna Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan «görevini hakkiyle yerine getiren hiç
bir memurun durumundan endişe duymadığı» 
şeklinde cevap verdi. 
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Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, bu 
yıl miktarca az, kalitece üstün olan Ege tütün 
ürününün değerlendirilmesi hakkında ve 

Urfa Milletvekili Halil Balkıs da Urfa'ya 
ayrılan tohumluğun yetersizliğine dair gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven, Kır
şehir Milletvekili Memduıh Erdemir'in biraz 
önce yaptığı konuşma sırasında A. P. Grupu 
hakkında kullandığı kelimeyi geri alması ge
rektiğine dair bir demeç verdi. 

Sayın milletvekillerinden bâzılamıa, Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sebep ve sürelerle 
izin verilmesi, kabul olundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Kâmil Ocak'ın dönüşüne kadar kendisi
ne Devlet Bakanı Ali Fuat Alişan ve 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürşad'm 
dönüşüne kadar da kendisine Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem'in vekillik edeceklerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile 

Ankara Milletvekili Orhan Alp'in Sanayi ve 
Ulaştırma komisyonlarından çekildiğine dair 
önergesi okundu, bilgi edinildi. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Millet 
Meclisi toplantılarının Pazartesi, Çarşamba ve 
Cuma günleri yapılmasına dair önergesi üzerin
de geçen görüşmelerden sonra, oya sunularak 
kabul olundu. 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüce'-
nin; Çorum'da çiftçiye tohumluk olarak verilen 
ilâçlı buğdayın un fabrikalarınca üğütülerek 
halka satılmasını önlemek üzere nasıl bir tedbir 
düşünüldüğüne dair içişleri, Adalet ve Tarım 
bakanlarından olan sözlü sorusunu Adalet Ba
kanı Hasan Dinçer ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş. 

Erzurum Miletvckili Nihat Diler'in, 

Erzurum'da çimento fabrikası kurulması işi
nin 1966 programına alınması hususunda bir 

hazırlık olup olmadığına dair sorusunu Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut, 

Erzurum'a nakledilecek hayvan yeminin ta
şıma ücretinde bir tenzilât düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Seyfi 
öztürk, 

Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun; 

Tarihî Ayasofya'nın cami haline getirilmesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan olan sözlü sorusunu Devlet Balkanı Refet 
Sezgin; 

Orman köylerinin kalkındırılması ve sakin
lerinin geçimlerinin sağlanması hususunda şim
diye kadar ne gibi tedbirler alındığına dair 
Tarım ve imar ve İskân bakanlarından olan söz
lü sorusunu Tarım Bakanı Bahri Dağdaş ve 

Esnaf ve tüccar kredilerinin iadesi bakı
mından, protestoların bir defaya mahsus olmak 
üzere yok farz edilmesi 'konusunda ne düşünül
düğüne dair sorusunu da Ticaret Bakanı Macit 
Zeren cevaplandırdılar. 

21 sayılı soru, ilgili Bakanın ve 30,38 ve 
43 - 46 sayılı sorular da soru sahiplerinin hazır 
bulunmaması, 

39 sayılı soru ise soru sahihinin izinli olması 
sebehiyle görüşülemiyerek gelecek birleşime bı
rakıldı. 

15 Aralık 1965 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak: olan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Birleşik Toplantısından sonra toplanılmak üzere 
Birleşime (Saat 17,00 de) son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
İsmail Arar 

Kâtip 
Zonguldak 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

Kâtip 
Ağrı 

Abdülbâri Akdoğan 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — istanbul Milletvekili Möhmet Ali Ay-

bar'm, Amerika Birleşik Devletleri ile imza

lanmış 12 Temmuz 1947 tarihli Yardım An
laşmasından bu yana, Türkiye ile adı geçen 
Devlet arasında kaç aded ikili andlaşma, anlaş-
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ma, sözleşme veya karşılıklı mektup gibi taraf
ları bağlayıcı nitelikte belge imzalandığına dair 
sözlü soru önergesi. (6/70) (Başbakanlığa gön
derilmiştir.) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Silvan Kaymakamı ile Savcısının 
partizanca davranışlarından ötürü ilçede asa
yişin bozulduğunun doğru olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, (6/71) (Adalet ve İç
işleri Bakanlıklarına gönderilmiştir.) 

3. — Sivas Milletvekili Gıyasettin Duman'm, 
yurdumuzda üçüncü bir Demir ve Çelik Sana
yii kurulmasına ihtiyacolûp olmadığına dair 
sözlü soru önergesi, ('6/72) (Başbakanlığa gön
derilmiştir.) 

4. —• izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Özel idare ve belediyelerle iktisadi Devlet Te
şekkülleri memurlarının personel durumları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi. (6/73) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

5. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ege 1964 ve 1965 mahsulü ekici tütünlerinin 
miktarına ve ortalama maliyetlerine dair sözlü 

-soru önergesi, (6/74) (Gümrük ve Tekel Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

6. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Giresun'a kurulması evvelce •kararlaş
tırılmış olan Kâğıt Fa'brikasmm gecikme sebep
lerinin ne olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
(6/75) (Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir.) 

7. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Ayâsofyanm cami olarak ibadete açıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi (6/76) (Devlet Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'm, Afyon Karahisar ili Çay ilçesi Sağ
lık Merkezi ve Hükümet tabipliğine doktor gön
derilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, ('6/77) ('Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına gönderilmiştir.) 

9. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 
Akalm'm, ilkokul müfettişleri için her ilçeye 
bir jeep arabası verilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önengesi, (6/78) 

(Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 
10. — Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa 

Akalm'm, Bakanlıklar Müstakil Umum Müdür
lükler ve iktisadi Devlet Teşekküllerinde, Sivil 
Savunma Sekreteri, Sivil Savunma Uzmanı ve 
teknik eleman namları altında kaç kişi çalıştığı
na dair sözlü soru önergesi, (6/79) (Başbakanlı
ğa gönderilmiştir.) 

11. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan ikili an
laşmalardan Meclisin onayından geçmemiş anlaş
ma bulunup bulunmadığına ve Türkiye'de kaç 
NATO üssü olduğuna dair sözlü soru önergesi, 
(6/80) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

12. — Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ-
lu'nun, hariçte daha iyi tutulan Çarşaımba fa
sulyesinin ihracına zorluk çıkarılmasının Ana
yasaya aykırı olup olmadığına dair söz'lü s/oru 
önergesi, (6/81) (Ticaret Bakanlığına gönderil -
mistir.) 

13. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, Diyarbakır'da, Kalkınma Plânı gereğince 
1964 yılında, yapılması icabeden sağhk ocakla
rından kaçının ikmal edildiğine ve sağhk persone
line dair sözlü soru önergesi. (6/82) (Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmişti!'.) 

1.4. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
bakanlıklarda ve İktisadi Devlet Teşebbüsleri ile 
Devletin iştiraki bulunan her türlü teşekküllerde 
kimlerin idari vazife gördüğüne ve bunların kaç 
defa değiştirilmiş olduğuna dair sözlü soru öner
gesi, (6/83) (Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

15. — Ordu Milletvekili Ata Bodurun, Sa
raçoğlu Mahallesindeki binaların tahliye edilerek 
resmî sektöre tahmisi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sözlü soru önergesi, (6/84) (Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir.) 

16. — İstanbul Milletvekili Kesit flker'in, 
gecen yıllarda liselerden mezun olup da üniver
site ve yüksek okullara giremiyenlcrin durumları 
nazara alınarak ne gibi tedbir düşünüldüğüne 
dair soru önergesi, (6/85) (Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmişti r.) 

1.7. — Kütahya Milletvekili Ahmet Can Bil
gin'in, hakkında tahkikat açılan Tavşanlı merkez 
Fevzipaşa İlkokulu Müdürü için ne gibi kararlar 
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alındığına ve 27 Mayıs ilkokulu Müdürü hakkın
da yapılan ihbarı>ı neler olduğuna dair sözlü so
ru önergsi, (6/86) (Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir.) 

18. — Burdur Milletvekili Fethi 'Çelikbaş'm, 
Fakülte ve yüksek okulların yönetmelik ve müf
redat programlarında tadilât yapmak suretiyle 
lise mezunlarının serbestçe ve diledikleri yüksek 
öğrenim kurumlarma devam imkânlarının sağla
nıp sağlanmıyacağma dair sözlü soru önergesi, 
(6/87) (Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir.) 

19. — Denizli Milletvekili Akif Şohoğlu'nun, 
Denizli'de Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğün
ce 120 yataklı olarak yaptırılması kararlaştırıl
mış bulunan hastanenin 70 yataklı olarak ihale 
edilmesi sebebine dair sözlü soru önergesi, 
(6/88) (Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir.) 

20. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
pancar müstahsil ma zamanında avans verilmesi, 
.teslimat nisbetinde kısmi ödmelere teslimatı bi
tenlere derhal tam tediye yapılması için radikal 
bir tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü soru önergesi, (6/89) (Sanayi Ba
kanlığına gönderi! m iştir.) 

21. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Üniversitelerimizin bütün fakültelerinde ve yük
sek okullarda, normal öğrenim sürelerini doldur
dukları halde, mezun olamamış kaç öğrenci bu-

T asanlar 
1. — Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî 

malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/72) (Millî Savun
ma ve Plân komisyonlarına) 

2. — Gelir Vergisi Kanununun değişik ge
çici 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/73) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
3. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nııı, 

Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 sayılı 
Kanunun geçici maddesinin değiştirilmesine ve 

lunduğuna dair sözlü soru önergesi, (6/90) 
(Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.) 

22. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Bursa'da bir vatandaşın bağışladığı arsa üzerin
de inşası düşünülen göğüs hastalıkları hastane
sine ayrılan ödeneğin miktarına ve arsanın in
şaata elverişli olup olmadığına dair sözlü soru 
önergesi, (6/91) (Sağlık ve Sosyal Yard;m Ba
kanlığına gönderilmiştir.) 

Yazık sorular 
23. — İçel Milletvekili Kemal Ataman'm, 

Tarsus'ta Rasim Dokur adını taşıyan bir bez 
fabrikası bulunup bulunmadığına dair yapılı so
ru önergsi, (7/13) (Çalışma Bakanlığına gön
derilmiştir.) 

24. — Burdur Milletvekili Fethi ÇelikbaVm, 
istanbul Petrol 7?afinerisi Anonim Şirketinin., 
hampetrol ithalinde, yerli ve yabancı petrol nak
liye şirketlerine, başlangıçtan itibaren, ton başına 
ödediği navlun miktarına dair yazılı soru öner
gesi, (7/14) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına gönderilmiştir.) 

25. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak'in, Bit
lis ve çevresinin mahsûlünün ne nisbette zarar 
gördüğüne ve zarar görenlere yapılacak yardımın 
ne safhada bulunduğuna dair yazılı soru öner
gesi, (7/15) (Tarım ve Ticaret Bakanlıklarına 
gönderilmiştir.) 

bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/160) (Tarım, Adalet, Ma
liye, İmar ve İskân ve Plân komisyonlarına) 

4. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir 
ve 33 arkadaşıma, Nevşehir iline bağlı Hacı
bektaş ve Kozaklı ilçelerinin Kırşehir iline bağ
lanması hakkında kanun teklifi. (2/161) (İçiş
leri ve Plân komisvonlarma) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demirin, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir ek madde eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/162) (Maliye vo Plân 
komisyonlarına) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R I N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,16 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Sadık Tekin Müftüoğüu (Zonguldak), Abdülbâri Akdoğan (Ağn) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 ncü Birleşi
mini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, görüşme-

1. —T- Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Sö
ke ovasının yeniden uğradığı sel felâketi dolayı-
siyle hemen ele alınması gereken tedbirler ve geç
mişteki vaitler hususunda demeci. 

BAŞKAN — Sayın Reşat uzarda gündem dı
şı söz istemiştir, Söke ovasının uğradığı sel felâ
keti dolayısiylc. Buyurun Sayın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; hepinizin gazetelerde 
okuduğunuz gibi, geçen akşam Büyük Mende
res'in taşması neticesinde Söke ovası sular altın
da kalmıştır. Yüzbin dönümü mütecaviz arazi yi
ne su altında kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; her sene yağmur 
mevsimi gelir, bol yağmur yağar, nehirler taşar, 
bunlar gelip geçici hâdiselerdir. Menderes neh
rinin. taşmış olması hususu Meclis kürsüsüne ge
tirilip, konuşulacak bir konu olarak düşünülmi-
yebilir. Ancak, bunun ele alınmasında bâzı mü
him sebepler vardır. Çünkü, Büyük Menderes 
nehrinin, bilhassa Söke ovasında her sene taşkın 
yapması ve yüzbinlerce dönüm araziyi ziraate 
elverişli bir halden çıkarması yeni değil, uzun bir 
müddetten beri devam edegelen ve senelerden be
ri Aydın Milletvekillerinin üzerinde ısrarla dur
dukları halde bir türlü çaresi ve tedbiri alma-
mıyan bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, Söke'nin bugün yal
nız ovada pamuk ekimine müsait 440 bin dö
nüm toprağı vardır. .Bunun yüzde 40 ı haliha
zırda tamamen çoraklaşmış vaziyettedir. Her se
ne vukubulan sel baskınları, deniz suyunun 
araziye hulul etmesi gibi sebeplerle bu 440 000 
dönüm arazinin yüzde 40 ı çoraklaşmış, istifade 

lere başlıyoruz. 

edilemez halde bulunmaktadır. Ovanın, devamlı 
su baskım altında bulunması sebebiyle drenaj 
yapılması ve dolayısiyle ıslahı mümkün görüle
memektedir. Taşkınların önlenmesi için Devlet 
Su İşlerinin 1 200 000 000 liralık büyük bir 
projesi vardır. Bundan evvelce de bahsetmiş
tim. Bu sahada 12 baraj yapmak suretiyle Bü
yük Menderes sahasının ıslahı için mevcut bir 
proje vardır. Ancak, bu projenin de ne zaman, 
ne suretle tahakkuk edeceği belli değil. Halen 
Söke ovasının bu felâketten kurtarılması için 
bu büyük projenin tahakkukunu beklemeye ma
alesef imkân yoktur. Çünkü, bu projenin tahak
kukunu bckliyecek ve bunun yanında diğer âcil 
tedbirler almıyacak olursak, öyle endişe ediyo
rum ki, bir müddet sonra Söke ovasının halkı 
buradan hicret etmek mecburiyetinde kalacak 
ve nihayet bu projenin tatbikine sıra geldiği za
man Söke ovasında insan kalmıyacaktır. Bina
enaleyh, bu büyük projenin yanında, alınması lâ
zım gelen başka tedbirler vardır. Büyük Men
deres nehrinin suları ikiye bölünerek, bir kısmı 
hazır bulunan eski yataktan akıtılabilir. Bunun 
yapılması için yalnız bir regülâtöre ihtiyaç var
dır. Regülâtörle birlikte biraz temizlik şeddele
ri takviye etmek meseleyi büyük ölçüde hallede
cektir. Bundan sonra da drenaj kanalları açılır
sa-ki tâli kanalları açmaya halk hazırdır. Bu iş
ler için en fazla yüz milyon lira paraya ihtiyaç 
vardır. Bu parayı da Devletin kendi bütçesinden 
sarf etmesine lüzum yoktur. İki sene müddetle 
buradaki toprak sahiplerini borçlandırmak su
retiyle bunun yapılması pekâlâ mümkündür. Bu 
sene Söke ovasında yalnız sel baskınları dolayı
siyle uğranan mahsûl kaybı ve zararı tam 50 
milyon liradır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Muhterem arkadaşlarım. Sel baskınları dola
yı siy ,1e bir ara bir senede 50 milyon lira zarara 
uğrarsa, yüz milyon liralık bir yatırımın bura
ya süratle yapılması ve iki sene gibi kısa bir 
müddet içerisinde orayı ekip biçecek vatanda
şın fazla istihsalinden bu masrafm karşılanması 
pekâlâ mümkündür. 

Devlet »Su İşlerinin resmî kayıtlarına göre, 
Bağarası köprüsünün, feyezan zamanında altın
dan akan su saniyede 2 000 metreküptür. 2 000 
metreküp suyun bir saniyede bir köprünün altın
dan akması, bütün suyun geniş miykasta bir tek 
mecrada toplanmasından ileri gelmektedir. Bi
naenaleyh, bu suyun hiç olmazsa 500 metrekübü 
hali hazırda mevcut bulunan Menderes nehrinin 
eski yatağına akıtıldığı takdirde bu fezeyanm 
önlenmesi mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu konuyu burada 
huuzranuza getirmemin diğer bir sebebi de şu
dur : Geçen ilkbahar aylarında yine yağmurlar 
dolayısiylo Söke ovası büyük baskına mâruz kal
mış Söke'yi sellerden kurtaran setler ve köprü
ler yıkılmış, büyük felâketler meydana gelmişti. 
L°> Mayıs 1965 tarihinde, yani bundan yedi ay 
evvel yine bu kürsüden yaptığım gündem dışı bir 
konuşmada bu tehlikelere işaret etmiş ve Hükü
metin alması lâzımgelen tedbirleri dile getirmiş
tim. O Meclis zabıtlarından okuyorum. l'A Ma
yıs tarihinde yaptığım konuşmadan iki paragra
fı okuyacağım: 

«Senelerden beri gelmiş geçmiş Hükümetle
rin daima ikaz edilmiş bulunmasına ve son dört 
sene içinde Aydın milletvekilleri ve senatörleri
nin yaptıkları devamlı müracaatlara rağmen ma
alesef bu felâketi önliyecek tedbirler bugüne 
kadar henüz alınmamıştır. 

Bir taraftan Toprak Reformu Kanunu ile zi
rai geliri artırmak çabası içinde bulunulurken 
diğer taraftan 440 bin dekar verimli arazinin ka
deri ile başbaşa bırakılmasında ki hikmeti Hü
kümet anlamamıştır.» demiştim. 

Muhterem arkadaşlarım; yine o gün büyük 
projenin küçük bir cüzünü teşkil eden 5 milyon li
ralık Söke barajının inşaatının yapılmasını rica 
etmiş ve aksi halde bu felâketlerin devam edip gi
deceğini ve bugün bir felâketler memleketi man
zarası arz eden yurdumuzda mevcut ıstıraplara 
her gün yenilerinin eklenmesinin önüne geçilenii-
yeceğini dile getirmiştim. 
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O gün, bu konuşmamı müteakip kürsüye ge
len o zamanın Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı, zabıtlardan okuyorum, ayıien şu cevabı 
vermiştir. 

«Muhterem arkadaşlarım; Söke ovasının taşkı
nı ile. taşkının başladığı andan itibaren alâkadar 
olunmuştur. Bakanlığım ilgili bütün tedbirler 
almıştır, vatandaş kendi kaderi ile başbaşa bıra
kılmamıştır. 5 milyonluk proje diye ismi geçen 

i proje taşkından önce ele alınmış ve bunun tahak-
j kuku için gerekli etütler yapılmaktadır. Bütün 
i tedibrler alınmıştır, alınacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 7 aylık bir zaman, 
| o zamanın Sayın Enerji Bakanı Mehmet Turgut'-
i un haksız, benim de haklı olduğumu, bugün bir 
: hakikat olarak ortaya koymuştur. Şayet o za-
; man söyledikleri gibi bu tedbirler almmış_ olsay-
) di, 7 ay sonra Söke ovası tekrar büyük bir baskm-
• la karşı karşıya kalmazdı. 

I Muhterem arkadaşlar; biz artık tedbir aldık, 
I alacağız diye değil, bu iş yapılmıştır, bu felâket 
' önlenmiştir diye katı neticeler bekliyoruz. 10 bin

lerce vatandaşın felâket ve ıstırap içinde kıvran-
I dığı bir bölgede, bu sellerin devamlı olarak ilkba-
j harda, sonbaharda gelip geçmesi ve bunların kar-
! şısmda daima Hükümet başında bulunanların se-
I 

\ yirci kalması hiçbir zaman mazur görülecek bir 
j hareket değildir. Binaenaleyh, bu mesele ele alı-
J nıp tedbir bulununcaya kadar,' Söke ovasının her 

sel baskınında dile getirmeyi kendime vazife bili-
! yorum. 
i 
| Hürmetlerimle. 
i 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
J. — Milletvekillerinin Meclise devamlariyle 

ilgili içtüzüğün 195 ve 196 net maddelerinin tat-
bih şekli hakkında Başkanlık Divanı Kararı 

BAŞKAN - - Millet Meclisi Başkanlık Divanı-
j nm 8 Aralık 1965 gün ve 144 numaralı Kararı-
{ nı aynen okuyorum : 

! Milletvekillerini Meclisteki görevlerine mun-
1 tazaman devamlarını sağlıyacak tedbirlerle ilgili 
I İçtüzük hükümlerinin uygulanmasında aşağıdaki 
\ esaslara göre hareket olunacağının Sayın Üyele-
! re Genel Kurulda Başkanlıkça tebliğ olunması; 

j 1. Bir üye, bir birleşimde yapılan yoklama 
1 veya oylamalardan her hangi birisinde hazır bu-
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» Umduğu takdirde, o birleşimin tamamında mev
cut addedilecektir. 

2. Yapılan yoklama veya oylamadan sonra 
gelen üye, birleşime Riyaset eden Başkana bir 
tezkere ile gelişini bildirecek, bu tezkere şu hu
susları ihtiva edecektir : 

a) Üyenin seçim çevresi ile birlikte adını, 
1)) Birleşim günün tarihini, 
e) Üyenin imzasını; 
Bu tezkereler Riyaset Divanında o birleşim 

görevli bulunan kâtiplerden biri tarafından pa
rafe edilecektir. 

o. Üç birleşim üst üste Genel Kurul toplan-
tılanna katılmıyan üyeler, üçüncü birleşimi ta
kibeden on gün içinde, mucip sebepleri ile bir
likte devamsızlığına ait mazeretini bir tezkere 
ile kendiliğinden Başkanlığa bildireceklerdir. 

4. Devamsızlığı sabit olan üyelerden: 
a) Yukarıdaki maddede belirtilen süre için

de mazeretini bildirmiyenler, 
b) Gösterdikleri mazeret muhik görülmi-

yenler, 
İzinsiz addedileceklerdir. 

5. İzinsiz addedilenlerin adları Resmî Ga
zetede ilân edilecek, işbu ilânı takibeden 10 gün 
içinde yapılan muameleye karşı şikâyette bulun
mayanlarla, vâki şikâyetleri muhik görülmiyen-
lerin izinsiz geçirmiş oldukları günlere isabet 
edecek miktardaki ödenek kendilerinden kesile
cektir. 

Vâki şikâyetleri muhik görülenlerden her 
hangi bir kesinti yapılmıyacaktir. 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Mil
lî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönü
şüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilge-
han'ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/175) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'-
ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞ KAN — Bilgilerinize sunulur. 
1. — Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 

Bayındırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/15) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık Komisyonundan istifa ediyorum. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sakarya 

Kadri Eroğan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet 

Güner'in Sayıştay Komisyonundan istifa ettiği
ne dair önergesi. (4/16) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Sayıştay Komisyo

nunda faydalı olamıyacağımdan istifa ettim. 
Saygılarımla arz ederim. 

Kırklareli 
Arif Hikmet Güner 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Son defa yapılan milletvekilleri seçimi 
dolay isiyle, üyelerinden bâzıları milletvekili se
çilmemiş bulunan Avrupa Konseyi Istişari Mec
lisi Türk Grupundaki açık üyeliklere, Istişari 
Meclis Statüsü gereğince siyasi parti grupların
ca gösterilen asil ve yedek üye adayları isimle
rinin Yüce Meclisin bilgisine sunulması. 

BAŞKAN — Seçilen üyelerin isimlerini oku
tuyorum. 

A. P. nin asil üye adayları : 
1. Sabahattin Adalı (Hatay Milletvekili), 
2. Yüksel Menderes (Aydın Milletvekili). 
Yedek üye adayı : 
Muzaffer Döşemeci (İzmir Milletvekili). 
C. H. P. nin yedek üye adayları : 
1. Hüsnü Özkan (Hatay Milletvekili), 
2. Metin Cizreli (Diyarbakır Milletvekili). 
Y. T. P. nin yedek üye adayı : 
Yusuf Azizoğlu (Diyarbakır Milletvekili). 
C. K. M. P. nin yedek üye adayı : 
Mehmet Altmsoy (Niğde Milletvekili). 

BAŞKAN — Yasama meclislerinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 378 sa-
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yılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince bilgile
rinize sunulur. Bu sunuşla adları okunan sayın 
arkadaşlarımız seçilmiş sayılmaktadırlar. Gö
revlerinde kendilerine başarılar dileriz. 

7. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 

BAŞKAN — Açık üyelikler için parti grup
ları adaylarını bildirmişlerdir ve bu bildiriler 
üzerine tanzim edilen oy puslaları bastırılmış
tır, sayın üyelere dağıtılmaktadır. Tekrar okut
mamızı tensibeder misiniz efendim? Bir yanlış
lığa mahal vermemek için okutuyorum efendim. 

Anayasa Komisyonuna Nuri Eroğan (istan
bul) A. P. 

Bayındırlık Komisyonuna Celâl Nuri Koç 
(Kars) A. P. 

Çalışma Komisyonuna t. Hakkı Tekinel (İs
tanbul) A. P. 

Dilekçe Komisyonuna Ali Esat Birol (İstan
bul) A. P. 

Sadi Pehlivanoğlu (Ordu) A. P. 

İmar ve İskân Komisyonuna Nuri Eroğan 
(İstanbul) A. P.x 

Kamu İktisadi Teşekkülleri Komisyonuna 
Nevşehir Şener (Amasya) A. P. 

Hilmi İncesulu (Çorum) C. H. P. 
-Maliye Komisyonuna Adnan Akın (Balıkesir) 

A. R 
Sağlık Komisyonuna A. Atıf Hacıpaşaoğlu 

(Kayseri) A. P. 

Sanayi Komisyonuna Memduh Erdemir (Kır
şehir) M. P. 

Sayıştay Komisyonuna t. Hakkı Boyacıoğlu 
(Burdur) A. P. 

Mehmet Necati Kalaycı (Konya) A. P. 
Ticaret Komisyonuna Nurettin Bulak (İstan

bul) A. P. 
Ulaştırma Komisyonuna Memduh Erdemir 

(Kırşehir) M. P. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; seçimler
le ilgili bir hususu tasvibinize arz etmek istiyo
rum. 
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Komisyon seçimlerinin hep birden yapılma
sını, yani bastırılıp dağıtılan oy puslaları kulla
nılmak suretiyle komisyonlardaki boş üyeliklerin 
seçiminin birden yapılmasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yapılacak bu seçimlerin bir tek Tasnif Ko
misyonu tarafından tasnif edilmesini kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Kabul ettmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum. 
Turhan Dilligil, (Adana), Yoklar. 
Yalnız istirham edeceğim, burada olan arka

daşlar, buradayız diye, işaret buyursunlar. 
Fuat Avcı (Denizli), burada. 
Süleyman Çağlar (Manisa), yoklar. 
Hüsnü Özkan (Hatay), burada. 
Aydın Yalçın (İstanbul), yoklar. 
Mahmut Çetin (Urfa), yoklar. 
Necati Akagün (Gümüşane), yoklar. 

Celâl Kılıç (İçel), buradalar mı efendim?.. 
Burada. 

Tamam. Şu halde, Tasnif Heyeti teşekkül et
miş bulunuyor. 

Şimdi hangi seçim çevresinden oylamaya baş
lanacağına dair ad çekiyoruz.. «Bingöl». 

Arkadaşlarımız oy vermek için hazırlar mı 
efendim? Zarfa lüzum yoktur, arkadaşların kâ
ğıdı katlıyarak sepete atmaları kâfi gelecektir. 
Oy vermeye hazırsanız başlıyoruz efendim?.. (Ha
zırız sesleri). 

(Bingöl milletvekillerinden başlanarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Oy kullanmamış arkadaşların 
lütfen oylarını vermelerini rica ederim. 

Komisyon seçimleri için oy vermiyen arkadaş 
kaldı mı «fendim? 

Sayın üyelerden hepsi oylarını kullandılar 
zannediyorum. Oy verme işlemi bitmiştir. Tasnif 
Komisyonuna seçilen arkadaşların lütfen vazife 
basma gelmelerini rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; tasnif devam ederken 
gündemin sorular bölümüne geçiyoruz. 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, 
arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan ar
saların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, 
verilip verilemiyeceğine dair İmar ve İskân Ba 
kanından sözlü sorusu i6/21) 

BAŞKAN — Sayın Kasım Önadım burada 
mı efendim?. Yoklar. Sözlü soru, soru sahibi iki 
birleşim bulunmadığı için düşmüştür. 

2. — Ordu Milletvekili Şâdi Pehlivanoğlu'-
nun, son beş sene içinde tekniker okullarından 
kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

BAŞKAN — Sayın Şâdi Pehlivanoğlu bura
da mı efendimi. Yoklar. Pehlivanoğlu iki birle
şim bulunmadığı için sözlü soruları düşmüştür. 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Burdur'un, Gölhisar ve Bucak ilçelerinde kuru
tulan Hazine arazisinin topraksız köylülere ki
ralanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/38) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş burada mı?., 
Yoklar. İki defa bulunmadığına göre, sözlü so 
rusu düşmüştür, efendim. 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
nın, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet Mec
lisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarı ve tek
liflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet Mec
lisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

BAŞKAN — Saym Kırca... Buradalar. Yal 
nız bu soruya cevap vermekle görevlendirilen Sa
yın Başkanvekili Nurettin Ok arkadaşımız bu
lunmadığı için gelecek birleşime veya avdetine 
intizaren Çarşamba gününe bırakıyoruz. 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her sene, 
Türkiye'ye hangi tip ve marka traktör ve 
biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan ve 
Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanların
dan sözlü sorusu (6/43) 

IBAŞKAN — Sayın Kemal Sarıiiıbranimoğlu? 
Buradalar. Bütün 'balkanlar adına zatıâliriiz mi 
cevap vereceksiniz? 

TİCARET BAKANI MAClT ZEREN 
(Cumlhuriyeit 'Senatosu Amasya Üyesi) — 
Bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Onu kürsüden şifahen 'beyan et
menizi rica ederim, efendini. İçtüzük 'bunu âmir
dir. 

TİCARET BAKANI MACİT ZEREN 
(Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi) — 
Sayın Başkan; muhterem (arkadaşımız Kemali 
Saırıi'brahiımoğlu'nun Başbakan, Ticaret, Maliye 
ve Gümrük ve Tekel Balkanları tarafımdan ce
vaplandırılmasını arzu ettiği soru ıblirçok istatis-
tıikî rakamlarla 'bezenmek ve değerlendirilmek 
zorundadır. Kendisi iböyfto 'arzu 'etmiştir. Bu 
•bilgilerin toplanabilmesi z'amana mütevakkıftır. 
Bu i'tiibarla telklifim şu olacaktır : tstaltisltilk ile 
ill'gili bilgilern, peyderpey toplandıkça kendisine 
yazılı olaırak verilmesi kaibul edlildiği takdirde 
sorunun esasının mütaalkıp toplantıda cevaplan
dırılması; aksi halde 'bütün bilgilerin bir elden 
verilebilmesi için* münasip ibdr mehlin verilme
sini saygılarımla <arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıihrahirmıoğlu; ISaym 
Balkan iki şık teklif ediyorlar. Ya yazılı olarak 
cevap vermeyi ve istiaıtistilkî (bilgilerin peyderpey 
sunülmaisı veya 'bir aylık ıbir mehil verilmesini is
tiyorlar. Yazılı mı, şifalhen mi cevap veril meşini 
istiyorsunuz? 

'KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Şifahen ceva'bını istirham ediyorum.. 

BAŞKAN — Şu halde şifahen eevap vermek 
üzere kendilerine bir aylık ibir mehil veriyoruz. 

6*. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
göre öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf tü
züklerinin ne olacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/4.4) 

BAŞKAN — Saym Hayrettin Uysal?.. Bu
ruda. Sayın Barbakan faunada mı tefendim? Ve
ya görevlendirdiği bir Bakan? Yoklar. Bulun-
madılklairına göre gelecek (birleşime kalıyor. 

7. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan 
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üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının, nerede ku
rulmasının düşünüldüğüne dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/45,) 

BAŞKAN — Sayın Esengin? Yok. İki birle
şim bulunımiadığı için soru önergesi düşüyor. 

8. — Zonguldak Milletvekili Kenan Een-
gin'in, Mart 1965 te temeli atılan Çaycuma 
Kâğıt Fabrikasının yapımına başlanamama>sı 
sebebim dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/46) 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin geldi mi 
'efendim? Yoklar. İki birleşimde de hazır 'bulun
madığına göre, sözlü soru düşüyor. 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un, Boyabat ilçesine ne zaman bir Hükü
met konağı yapılacağına dair Bayındırlık ve 
Maliye Bakanlarından sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Ethem Erdinç'in cevabı (6/47) 

'BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?, Burada
lar. Sayın Bayındırlık ve Maliye Bakanları? 
Zatıâliniz buradasınız, Maliye Bakanı ydk. 

Efendim; Bayındırlık Bakam cevap verece
ğim diyor. Kaibul edip iktifa ediyor musunuz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ediyorum.. 
efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve Ma

liye Balkanları tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

'Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar 

Sinop ilinin en büyük bir ilçesini t&şkil eden 
10 bin merkez nüfuslu Boyabat, lıa'len Hükümet 
konağı ve 'adalet Sarayından mahrum bulunmak
ta ve bütün Devlet daireleri kiralık olarak tu
tulmaktadır. 

Senede binlerce ilim, kira bedeli olarak öde
nen Boyabat'ta, dairelerin dağınık bulunması 
vatandaşların işlerini zorlaştırmakta, âmme hiz
metleri aksamaktadır. Bu bakımdan : 

Boya'bat ilçesine, büyüklüğü ve Devletin şah
siyeti de nazarı itibara alınmak suretiyle ne za
man bir Hükümet konağının yapılacağı hususu
nun açıklanmasını, şayet plâna alırumaımış ise, 

sebebinin açıklanmasını acilen1 plâna alınıp alı-
nılmama'sı hususunda Hükümetin ne düşündü
ğünü öğrenmek istemekteyim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı Sayın Et
hem Erdinç. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ER
DİNÇ (öumflıuriyet Senjaltosu Kütahya Üyesi) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sinop'un 
Boyabat ilçesine ne zaman bir Hükümet konağı 
yapılacağına dair Sinop Milletvekili Sayın Hil
mi İşgüzar tarfaından verilen sözlü soruya cevap 
arz ediyorum. iSinop ilinin Boyabat ilçesinde 
Hükümet konağı inşaısı Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının 1964 programında yer almış bu
lunmakta idi. 

Ancak, 1964 yılında bütçe imkânsızlıkları do-
layısiyle yeni inşaata gidilemiyerek 1963 ve da
ha evvelki yıllardan devren gelen inşaatın ik
maline çalışılmıştır. 

Aynı sebeple 1965 malî yılında da hiçbir hü
kümet 'konağı inşaatına geçilememiştir. 

Bütçe imkânsızlıkları dolayısiyle 1966 yılı 
bütçesinde de hükümet konakları inşaatına yer 
verilmesi imkânı hâsıl olamamıştır. Geleck yıl
larda yeni inşaata geçildiğinde Boyabat ilçesinde 
de yeni bir Hükümet konağı inşasına başlanaca
ğını saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar söz istiyor mu
sunuz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlarım; evvelâ Sayın Baka
na vermiş olduğu izahata karşılık çok teşekkür 
ederim. Hemen ilâve edelim ki, Sinop ilinin en 
büyük bir kazasını teşkil eden ve merkezi 10 
bin nüfuslu Boyabat ilçesine, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında bir ı Hükümet konağının 
yapılması derpiş edilmiş olduğuna göre ve maa
lesef, kalkınma devresinde bulunduğumuz şu 
senelerde plâna alınmış olduğu halde bundan 
sarfınazar edilmiştir. Bu bakımdan, plânın za
ten esasında kıymeti kalmamaktadır. Malî ba
kımdan takati olmıyan bir Hükümet, her şey
den evvel hesabını kitabını yapar, şayet malî 
bakımdan imkânları yoksa, onu plâna almaz. 
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Bu bakımdan, Boyabat bugüne kadar hakika
ten bir Hükümet konağından ve aynı zaman
da da adalet sarayından mahrum kalmış ve 
ikinci sınıf olarak vasıflandırılan bir kaza mer
kezi halindedir. Boyabat, bu söylediğimiz iki 
binadan mahrum olarak kalmış ve halk, bilhas
sa 137 köyü olan Boyabat'ın halkı zaman za
man işlerini takibctmck üzere geldiği zaman da 
büyük bir müşkülât ile karşılaşmaktadır. Zira, 
tapu sicil memurluğu bir tarafta, Hükümet ko
nağı bir tarafta, polis dairesi bir başka yerele
dir. Aklınıza gelen ne kadar Devlet dairesinin 
temsilcileri varsa, her biri ayrı, bir baraka ma
hiyeti arz eden ve Devletin hükmi şahsiyeti ile 
dahi kabili telif olmıyacak şekilde binaların 
içerisinde bulunmaktadır. Şunu hemen arz ede
yim ki; Boyabat büyük ve ekonomik bakımdan 
faaliyet gösteren bir ilçemizdir ve Devlete her 
şeyi ile yardım eden bir kaza merkezi olması 
dolayısiyle Hükümetin plâna aldığı ve progra
mına yerleştirdiği Hükümet konağını derhal 
buraya yapması gerekirdi. Bizim temennimiz 
yeni Hükümetin ilgili Bakanının, plâna alındığı 
cihetle Boyabat'a Hükümet konağının yapılma
sı için gerekli malî imkânları temin etmesi ve 
oraya Hükümet konağının yapılması gerekir. 
Zira, Hükümet konağının olmaması, halk ba
kımından olduğu gibi, Devlet bakımından da 
mahzur teşkil etmektedir. Halkın işlerinin sü
ratle yapılması bir tarafa, kalkınma devresin
de bulunduğumuza göre, plân tatbikatını ya
pacak olan Devlet memurlarının huzur içinde 
çalışabilecekleri bir binaya sahibolunması eko
nomik kaidelerin basit bir prensibidir. Bir yere 
bir yatırım yapılırken, meselâ bir fabrika yap
madan önce, her şeyden evvel o fabrikanın iş
lerini tedvir edecek olan mühendis ve idareci
lerine lojman yapılır, çalışmaları için bina ya
pılır, ondan sonra fabrika yapılır. Halbuki, ko
caman bir Hükümeti temsil eden memurlarımı
zın çalışacakları bir binadan yoksun bulunma
sının Hükümet ve Devlet memurlarının çalışma 
gücünü ne şekilde .aksatacağı yüksek takdirle
rinize arz edilmektedir. 

Demin de söylediğim gibi âdeta Boyabat'ın 
köylüleri, kendileriyle yapmış olduğumuz te
masta en çok şikâyet ettikleri husus, merkez 
ilçesindeki Devlet dairelerinin herbirisinin bir 
başka yerde olmasıdır. Pazar münasebetiyle, 

I yani alışveriş yapmak için kurulmuş olan pazar 
I günlerine inhisar eden zamanlarda köylüler işleri-
I ni yürüttüğü için ve zaten bir gün için ilçeye 
I inmekte ve ertesi günü köyüne dönmek zorun-
I da olan köylü vatandaşın zamanı kaybolmakta

dır. 

I Demin yukardan beri arz ettiğim sebep ve 
I mahzurların ortadan kaldırılması bakımından, 
I tekrar hassaten Boyabatlılar adına istirhamı-
I mimiz, Boyabat'a bir Hükümet konağının ya-
I pılmasıdır. Şayet Plânda olmasaydı sorduğumuz 
I soruya şöyle cevap verilecekti : «Plânda yok-
I tur, önümüzdeki devrede Plâna alınacaktır ve 
I yapılacaktır.» 

I Bu iş Plâna alınmıştır. Fakat, malî sebepler 
I ileri sürülmek suretiyle yapılmamıştır. Bina-
I enaleylı, Plâna alındığına göre, Plâna almma-
I ma gibi bir mahzur yoktur. Tekrar istirham edi-
I yoruz, Plânın tatbikatında mahzurlar ne ise 
I giderilsin ve Plân tatbik edilsin. 
I Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

I 10. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
I Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 
I cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
I bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so

rusu (6/48) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz? Burada. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yoklar. 
Gelecek. Birleşime bırakılmıştır. 

Tl.— Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'ın, 
Osmaucık'in Aşağızeytin köyü civarında yapı
lan köprünün devamı olan yolun Vezirköprü'-

I ye uzanan kısmının da yapılmasının düşünülüp 
I düşünülmediğine dair sorusu ve Bayındırlık Ba

kanı Ethem Erdinç ile Tarım Bakanı Bahri 
Dağdaş'ın cevaplan (6/49) 

[ BAŞKAN — Sayın Îlyas Kılıç burada mı 
efendim? Burada. Sayın Bayındırlık ve Tarım 
Bakanları buradalar. Soruyu okutuyorum efen
dim. 

2 . 12 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Bayındırlık 
J Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandı-
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rılması için gerekli işlemin yapılmasını saygıla
rımla arz ve rica ederim. 

Samsun Milletvekili 
îlyas Kılıç 

1. Osmancık, Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında, Kızılırmak üzerinde 2,5 
milyon liraya mal olacağı söylenen köprünün 
devamı olan yolun, Ovacık deresi vadisinden 
Kunduz orman bölgesi - Ovacık yaylası ve Ve
zirköprü'ye uzanan kısmının; 

a) Boyabat - Vezirköprü yolunun 30 Km. 
den fazla kısalmış olması; 

b) Turistik bakımdan Kunduz çam or
manlarının güzelliklerinden yerli ve yabancı 
turislerin istifadelerinin sağlanması; 

c) Çorum - Osmancık üzerinden Vazirköp-
rü'ye irtibatının temin edilmesi; 

d) Kunduz ormanlarından elde edilen or
man emvalinin kolay, ucuz ve emniyetli nakli
ni temin bakımından ve daha bâzı ekonomik 
düşüncelerle Tarım ve Bayındırlık Bakanlıkla
rının elele vererek veya münferiden yapmaları
nın düşünülüp düşünülmediğinin açıklanması. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayındırlık Ba
kanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETHEM ER
DİNÇ (Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Samsun Milletvekili Sayın İlyas Kılıç'm, Os
mancık'in Aşağızeytin köyü civarında yapılan 
köprünün devamı olan yolun Vezirköprü'ye uza
nan kısmının da yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü sorusuna cevap arz ede
ceğim. 

Osmancık Kâmil bucağına bağlı Aşağızey
tin köyü ile Vezirköprü'nün bir yolla bağlanma
sı imkânları etüdedildi : 

Mevcut Boyabat - Vezirköprü yolu 94 km. dir. 
Teklif edilen Boyabat - Aşağızeytin - Vezirköprü 
yolu ise takriben 117 km. olup, 23 km. daha 
uzundur ve mevcut yola nisbetle daha arızalı 
ve dik meyilli bir bölgeden geçmektedir. Bu 
sebeplerden, Boyabat - Vezirköprü arası trafiği 
mevcut yolu tercih edecektir. 

Mevcut Çorum - Merzifon - Vezirköprü yolu 

116 km. dir ve iyi vasıflı bir Devlet yoludur. 
Teklif edilen Çorum - Osmancık - Aşağızeytin -
Vezirköprü güzergâhı ise takriben 203 km. dir 
ve yüksek standartta yapılması ekonomik bakım
dan mümkün değildir. Bu itibarla, Çorum -
Vezirköprü trafiği de hem 87 km. daha kısa ve 
hem de standardı yüksek olan mevcut Çorum -
Merzifon - Vezirköprü Devlet yolunu tercih 
edecektir. 

Aşağızeytin - Vezirköprü arasında yapılacak 
en düşük standartlı bir Devlet yolu dahi, istim
lâk masrafları hariç, takriben 28 milyon Tl. na 
mal olacaktır. Yapılan etütlerin neticesi bu ya
tınım ekonomik gösterecek mahiyette çıkma
mıştır. Teklif edilen yol yapıldığı takdirde, 
bugünkü trafiğinin günde ancak 30 taşıt olaca
ğı ve (Devlet yolları 20 sene sonraki trafiğe gö
re inşa edilmekte bulunduğundan) 1985 yılın
daki trafiğinin de günde ancak 150 taşıtı bula
bileceği hesaplanmış ve Devlet yolu niteliğinde 
bulunmamıştır. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; Amas
ya Orman Başmüdürlüğüne bağlı Vezirköprü 
Orman İşletme Müdürlüğü hudutları dâhilinde 
bulunan Zeytin - Ovacık - Vezirköprü yolu eski 
senelerde Orman İşletmesi tarafından inşa 
edilmiş 77 Km. uzunluğunda bir orman yoludur: 

Geçen sene sellerden zarar gören Zeytin -
Ovacık yolunun 22 nci kilometresi arasında 
7 Km. si 1966 yılı tamir ve ıslah programına 
alınarak bu iş için 11 000 liralık tahsisat ay
rılmıştır. Ayrıca Ovacık - Vezirköprü yolunun 
52 nci kilometresi arasında 20 kilometre yol 
1966 yılı bakım programına alınmış ve 20 000 
liralık tahsisat tefrik edilmiş bulunmaktadır. 

1966 yılı içinde Zeytin - Ovacık arası or
mancılık hizmetleri yönünden trafiğe açılacak
tır. Ovacık - Vezirköprü arası ise halihazırda 
trafiğe açık bir yol olması sebebiyle ve orman
cılık hizmetlerinin ifasına müsait bulunması 
dolayısiyle yeniden inşası Bakanlığımızca dü
şünül memektedir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın arkadaş

larım; tamamen bölgenin hususiyetine göre ya
pılan temaslarda, yapılması arzu edilen yol hak
kında Bayındırlık ve Tarım Bakanlarının ce
vap vermek lûtfunda bulunmalarından dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar; yapılmasını arzu et
tiğimiz yol, birinci derecede, Zeytin - Ovacık -
Vezirköprü yoludur. Vezirköprü - Ovacık kıs
mı esasen bitmiştir. Halen oradan her türlü va
sıta, kışın da kar temizleme vasıtası olduğu 
takdirde, her an geçebilecek durumdadır. An
cak, Ovacık'tan Zeytincik'e inen kısım ise, ha
kikaten Sayın Tarım Bakanının da belirttiği 
gibi, dere kenarmdadır ve dere her yağmur ya
ğışında bu yolu almaktadır. Burada yüzlerce 
amele taşları birbiri üstüne koymak suretiyle 
insan hayatını hiçe sayarak, dağdan çıkartıl
mış olan orman emvalini Vezirköprü'ye ve Sam
sun'a ve daha icabeden yerlere ulaştırabilmek 
için büyük zahmetle;1 ve büyük tehlikeler içeri
sinde çalışmaktadırlar. Bu bölgeyi görmüş ve 
gezmiş bir insan olarak; hiç olmazsa, Nafıa Ve
kili arkadaşımın demiş olduğu hususu aynen 
kabul ediyorum : Ben orayı bir mühendis gö
züyle değil, bir politikacı gözüyle gördüm. Ve 
oraya yapılması lâ/îimgelen yolun Devlet yolu 
olarak yapıldığı takdirde daha faydalı olacağı
nı düşünerek, o şekilde mütalâa etmiştim. So
rumu bu maksatla sormuştum. Ama, rantabi-
litesi olmadığına göre, bugün için yapılması 
üzerinde ısrar etmek de benim için doğru bir 
hareket olmıyacaktır. Ancak, Tarım Bakanı ar
kadaşımın elinde mevcut imkânları bir miktar 
daha takviye ettiği takdirde, Ovacık'tan Zey
tinlik'e inen vadideki yolu açması mümkündür 
arkadaşlar. Hiç olmazsa, orada çalışan yüzler
ce orman işçisinin hayatı sigorta edilmiş olur. 
Büyük tehlikeler içinde onların orada çalışmış 
olduğunu hakikaten gözümle gördüm; hem yağ
mur zamanında bulundum, hem de yağmur ol
madığı bir zaman oraya tesadüfen gitmiştim. 
Bu insanların orada çalıştığını gördükten son
ra onlara orada vazife vermenin, vazife veren 
makamlara huzur getireceğini asla kabul et
miyorum. 

Binaenaleyh, büyük zahmetlerle soruma ce
vap vermiş olan Sayın Tarım Bakanı arkadaşı

mızın, oradaki orman idaresine aidolan malze
me bir miktar daha takviye edildiği takdirde, 
o vadiden geçen yolu, hiç olmazsa orman emva
linin rahatça taşınabilecek bir seviyeye getire
bileceğine inanıyorum. Çünkü gayet sarptır. 
Fakat buldozerle açılmasına mâni olacak her 
hangi bir tehlike veya zorluk yoktur. Yolun 
onbeş kilometresine kadar aşağı indim, gördüm. 
Yolun buldozerle ne kadar kolay yapılacağını 
Sayın Tarım Bakanı arkadaşımın anlayışına 
terk ediyorum. Cevaplarına teşekkür ederim. 
Bu yolun yapılması, bu kısmın açılması ve bu
rada çalışan işçilerin emniyeti bakımından ken
dilerinden tekraren rica ediyorum, buraya el 
atsınlar ve bu vadide yolun rahatça geçmesi 
için gayret sarf etsinler. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; komisyonlarda açık 
bulunan üyelikler için yapılan seçim sonuçları
na ait Tasnif Komisyonunun mazbatası gelmiş
tir, bilginize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlarda açık üyelikler için yapılan 

seçime (202-) milletvekili katılmış ve neticede ili
şik listede isimleri yazılı bulunan üyeler hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 
içel Denizli 

Celâl Kılıç Fuat Avcı 

Üye 
Hatay 

Hüsnü Özkan 

.Anayasa Nuri Erdoğan (İstanbul) A. P. 190 
Bayındırlık Celâl Nuri Koç (Kars) A. P. 196 
Çalışma î. Hakkı Tekinel (istanbul) A. P. 193 
Dilekçe Ali Esat Birol (İstanbul) A. P. 197 
Dilekçe Şadı Pehlivanoğlu (Ordu) A. P. 193 
imar ve İskân Nuri Eroğan (istanbul A. P. 193 
Kamu İktisadi Teş. Nevzat Şener (Amasya) 
A.P. 195 

Kamu İktisadi Hilmi İncesulu (Çorum) 
C. H. P. 197 

Maliye Adnan Akın (Balıkesir) A. P. 195 
Sağlık A. Atıf Hacıpaşaoğlu (Kayseri) 
A. P. 196 

— 572 — 
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Sanayi Memduh Erdemir (Kırşehir) M. P. 191 
Sayıştay î. Hakkı Boyaeıoğlu (Burdur) A. P. 195 
Sayıştay Mehmet Necati Kalaycı (Konya) 
A. P. 197 
Ticaret Nurettin Bulak (İstanbul) A. P. 193 
Ulaştırma Memduh Erdemir (Kırşehir) M. P. 189 

BAŞKAN — Görüldüğü gibi, İçtüzüğün ara
dığı çoğunluğu hiçbir aday elde edememiştir. Se

çim gelecek birleşime bırakılıyor. 
Ayrıca bu seçim, Anayasanın aradığı top

lantı çoğunluğunun da bulunmadığını meyda
na çıkarmıştır. 

Bu itibarla, 17 Aralık Cuma günün saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,15 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
23. BİRLEŞİM 

15 . 12 . 1965 Çarşamba 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Milletvekillerinin Meclise devamlariyle 
İlgili İçtüzüğün 195 ve 196 ncı maddelerinin 
tatbik şekli hakkında Başkanlık Divanı Kararı 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
dönüşüne kadar kendisine, Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'ın vekillik eleceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/175) 

3. — Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan'ın, 
Bayındırlık Komisyonundan istifa ettiğine dair 
önergesi (4/15) 

4. — Kırklareli Milletvekili Arif Hikmet 
Güner'in Sayıştay Komisyonundan istitfa ettiği
ne dair önergesi (4/16) 

5. — Son defa yapılan milletvekilleri seçimi 
lolayısiyle, üyelerinden bâzıları Milletvekili 
seçilmemiş bulunan Avrupa Konseyi îstişari 
Meclisi Türk Grupundaki açık üyeliklere, îsti
şari Meclis Statüsü gereğince siyasi parti grup
larınca gösterilen asil ve yedek tiye adayları 
isimlerinin Yüce Meclisin bilgisine sunulması. 

6. — Komisyondaki açıklara üye seçimi. 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 

arsa spekülâsyonunu önlemek için, mahallî ida
relerin ve Hazinenin mülkiyetinde bulunan ar
saların, vatandaşlara, ucuz bedelle ve taksitle, 
verilip verilmiyeceğine dair îmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu. (6/21) 

2. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, son beş sene içinde tekniker okullardan 

kaç öğrenci mezun olduğuna dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/30) 

3. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Burdur'un, Gölhisar ve Bucak ilçelerinde 
kurutulan Hazine arazisinin topraksiz köylüle
re kiralanması hususunda ria düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/38) 

4. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'-
mn, halen Cumhuriyet Senatosunda, Millet 
Meclisince sevk edilmiş, hangi kanun tasarısı ve 
tekliflerinin mevcut bulunduğuna dair Millet 
Meclisi Başkanından sözlü sorusu (6/39) 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 1950 yılından bugüne kadar, her 
serie, Türkiye'ye hengi tip ve marka traktör 
ve biçer - döver ithal edildiğine dair Başbakan 
ve Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel bakanla
rından sözlü sorusu (6/43) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, 657 sayıli Devlet memurları Kanununa 
göre öğretmenlik mesleki için yapılacak sınıf 
tüzüklerinin ne olacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/44) 

7. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Türkiye'de yapılması kararlaştırılan 
üçüncü Demir - Çelik Fabrikasının, nerede ku
rulmasının düşünüldüğüne dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu. (6/45) 

8. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Mart 1965 te temeli atılan Çaycuma Kâ
ğıt Fabrikasının yapımına başlanamaması sebe
bine dair, Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/46) 

9. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'un, Boyabat ilçesine ne zaman bir Hükü
met konağı yapılacağına dair Bayındırlık ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/47) 

10. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Ahmet Andiçen Kanser Hastanesindeki röntgen 

(Devamı arkada) 



cihazlarından birini uzun süredir işlemez halde 
bırakan tüpün ne zaman tamir edileceğine dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/48) 

11. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç/m, 
Osmancik'm Aşağızeytin köyü civarında yapı
lan köprünün devamı olan yolun Vezirköprü'
ye uzanan kısmının da yapılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Tarım ve Bayındırlık Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/49) 

12. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının durumuna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

13. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, 
Samsun'un liman yapımı sebebiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonunda tek
nik hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna 
dair Bayındırlık, imar ve iskân bakanlarından 
sözlü sorusu (6/51) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ilini Ankara'ya bağlıyacak olan yolun 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

15. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, Ba
tı - Trakya'da, Lozan Andlaşması imzası sıra
sında, Türkiye ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarına ve bugünkü iktisadi se
viyelerinin o zamana nazaran ne halde olduğu
na dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/53) 

16. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sındaki Ortaklık Anlaşması çevresinde, bugü
ne kadar, idari ve ekonomik alanlarda ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/54) 

2 — 
17. — Sinop Milletvekili Niyazi özgüç'ün, 

Denizli'nin Pamükkale'sine akan suyun, tarihî 
ve turistik kıymetini muhafaza için, eski halin
de bırakılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/55) 

18. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
gecekonduların eski ve yeni durumlarına dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

19. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 
Orman Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair 663 sayılı Kanuna göre çıkarılması ic$-
bcden yönetmeliğin hazırlığının no safhada ol-
luğuna dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/57) 

20. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
telefon fabrikasının 10 yıldan beri ihale edile
memesi sebebine dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/58) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA ıVEDLLÎK KARARı 

VERILEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞINCE BLR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

V 
ıKı DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - İKINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 
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