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1. — İçel Miill'etvekili Kemal Ataıraan'm, 
Türkiye'de resmî ve özel sektöre ait sanayi 
müesseselerinin sudkoıs'tii'k ihtiyaçlarının 
ne suretle temin edildiğine dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un ya
zılı cevabı (7/256) 406:407 

'2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıilb-
raihimioğlu'nun, Adana'da birkaç Amerika
lı çavuşun -sebebiyet verdiği müessif olayın 
doğuş sebebiyle tahkikatın vardığı neti
ceye ve varsa suçlularının kimler oklu
ğuna dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın yazılı eevaJbı (7/268) 407:409 

3. — Nevşehir Milletvekili İbrahim 
'Boz'un, Nevşehir milletvekillerinden bi-
ribe, Ürgüp Ziraat Bankası Şubesince, ne 
(miktar kredi verildiğine ve karşılığında 
teminat alınıp alınmadığına dair yazılı 

Sayfa 
soru önergesi, Ticaret Bakanı Ahmet 
'Türkel'in yazılı cevabı (7/275) 409:410 

4. — Eskişehir Milletvekili Hayri Ba-
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Kurumuna bütçeden ayrılan tahsisata ve 
sarf yerlerine dair sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan 
ile Maliye. Balkanı Cihat Billgehan'ın ya
zılı cevapları (7/314) 410:411 

5. — Konya Milletvekili Seyit Faruk 
Önder'in, Suriyelde bulunan Türk vatan
daşlarının durumuna dair sorusu ve Baş-
•ba'kan Vekili Hasan Dinçer'in yazılı ce
vabı (7/341) 411:413 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl-
«mz'iın, Aydm'da ham bez dokuma fabri
kası kurulmasının düşünülüp düşüınül'me-
diğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'un yazılı cevabı (7/352) 413:414 

7. — Çanakkale Milletvekili Oihad Ba-
iban'ın, bir İslâm Devletinin kurulmasını 
he'def tutan broşürleri tertip ve neşred'en-
lere dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer ile İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ıın 
yazılı cevaplan (7/367) 414:416 



8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm Ziraat Odalarının topladığı aidata 

Sayfa 
dair sorusu ve Tarım Bakanı 
daş'm yazılı cevabı (7/363) 

Sayfa 
Bahri Dağ-

416:418 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Eay.se vi Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
Avrupa Konseyi ÎStişari Asamfblesi üyeliğinden 
çekildiği ve bu çekilme dolayısiyle açık bu
lunan iki asıl üyeliğe C. H. P. Grupunca Ko
caeli Milletvekili Nihat Erim ile Cumhuriyet 
Senatosu Ağrı Üyesi Salüh Türkmen'in aday gös
terildiği, Genel Kurulun bilgisine sunulmakla 
adı geçen adayların seçilmiş oMukları bildirildi. 

Maliye Bakanı Cihat Bilıgeîhan'ın, «Sermaye 
piyasasının tanzim ve teşviki hakkındaki ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek 3 er, üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. . 

Tarım Komisyonu Başkanlığının, Millî Park
lar kanunu tasarısının havale olduğu komis
yonlardan seçilecek 3 er, üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tezke
resi kabul olundu. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bekçi 
Parasının Kaldırılması hakkımdaki kanun tek
lifinin havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
seçilecek 5 er, üyeden kurulu -bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi ise kabul 
edilmedi. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv, son gün
lerde yayınlanan bâzı bildirilere, bunların mâ
na ve imahiyetine ve bu hususta gerekli ted-
biilerin alınmasına, 

Sakarya Milletvekili Şerafettin Paker de. 
Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina 
Genel Müdürlüğüne bağlı mücaJdele reislikleri 
ve bunlara bağlı mücadele müdürlükle rinde 
çalışan elamanların bâzı ilâç firmalariyle or
taklık kurdukları yolundaki beyanların hak
sız ve yersiz olduğuna dair gündem dışı de-
meç'te bulundular. 

Petrol konusunda Meclis Araştırması ya
pan Komisyonda açık bulunan bir üyeliğe ve 

Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve eko
nomik cephelerini bütün ayrıntılariyle aydın
latmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka-
hul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi, aynı zamanda yapıldı ise de, oyların 
ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığından 
seçimlerin gelecek birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bay
ram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddenin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin birinci 
maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. Bir saat
lik süre dolduğu için teklifin görüşülmesine 
gelecek birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

Türk Silâihlı Kuvvetleri Personel kanunu 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre görü-

27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı do-
layısiyle 29 Mayıs Pazartesi gününe kadar Mec
lis çalışmalarına ara verilmesine dair verilen 
bir önergenin reddinden sonra, 

26 . 5 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Nurettin Ok 

Kars 
Muzaffer Şamiloğlu 

I 

Kâtip 
Manisa 

önal Sakar 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'm, 

Ankara'ya bağlı Solfasol köyünün heyelandan 

korunması için ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, tmar ve îskân Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/556) 
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2. — Afyon Milletvekilli Muzaffer özdağ'm, 
Federal Almanya Cumhuriyetine yapılan zi
yarete dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
ve Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. ('6/557) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair söz
lü soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönderil
miştir. (6/558) 

4. — Aydm Milletvekili Reşat özaıiia'nm, 
Ankara Yeni Cezaevindeki mahkûmlardan üçü 
nün Adalet Bakanının evinde çalıştırılıp çalış
tırılmadığına dair sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/559) 

Yazılı sorular 
5. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüce'nin, Cumhurbaşkanının yurt gezilerinde 
yaptığı temas ve incelemelere dair yazılı soru 

önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/383) 
6. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu 'mm, 

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşa edilecek sana
yi çarşısı için yapılan istimlâklere dair yazılı 
soru önergesi, tmar ve İskân ve İçişleri bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/384) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerinde selden zıarar görenlere ne 
gilbi yardım yapılacağına dair yazılı soru öner
gesi, İmar ve İskân, Köy İşleri, Bayındırlık, 
Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (7/3S5) 

8. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, malûl ve felçli hastalara uygulanan 
apareylere dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/386) 

* • » 

BÎRlNOÎ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 108 nci Birleşimini açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okumak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. Arkadaşlarımın lütfen yüksek 
sesle, «burada» demelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yoklama yapıldığa 

«ırada burada bulunmıyan arkadaşlarımız var 
mı?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım; yapılan yoklama so

nucunda 120 kişi burada bulunduğu cihetle ge
rekli çoğunluk mevcut bulunmamaktadır. Bu se
beple birleşimi, (A. P. sıralarından, «Bir saat 
isonra», sesleri) bir saat sonra çoğunluğun sağlan
ması imkânı bulunmadığı cihetle 29 Mayıs 1967 
Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15,20 

« • » 
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3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI'SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Kemal Ataman'ın, Tür
kiye'de resmî ve özel sektöre ait sanayi müessese
lerinin sudkostik ihtiyaçlarının ne suretle temin 
edildiğine dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet 
Turgut'un yazılı cevabı (7/256) 

2 . 12 . 1966 

Millet Meclisi [Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakanı tara

fı ndan yazılı olarak cevaplandırılmasını ara ve 
rioa ederim. 

İçel Miletvekili 
Kemal Ataman. 

1. Türkiye'de resmî ve özel sektöre ait sana
yi müesseselerinin sudkostik ihtiyacı bir sene ola
nak kaç tondur? 

2. Memleket ihtiyacı olan sudkosltiğin yerli 
imalât veya ithal suretiyle mi temin edildiği? 
Yeiterli imalât suretiyle temin ediliyorsa bu 
maddeyi imal eden resmî ve özel sektöre ait sa
nayi müesseseleri hangileridir? 

3. Yerli imalât dolayısiyle sudkostik madde
si it/hali kotalardan çıkarılmış mıdır? Çıkarılmış 
ine nasıl çıkarılmıştır? Piyasada kilosu 2 lira 
olan Sndkostiğin bugün 3,ı5 liraya satılmasının 
sdbobi nedir? 

4. 3.5 lira ise sud'ko'stik piyasada var 2 li
radan alıcıya ise yok gibi bir durumdan Bakan
lık halberdar mıdır? Haberdar ise bu husus men
şeini nereden almaktadır? Ve bu sahada rol oy-
nıvan Türk veya ekalliyet vatandaşlara ait fir
malar Bakanlığınızca malûm mudur? Mâlumsa 
bu maddenin müstekar bir fiyattan satılması için 
Bakanlığınızın alâkası var mıdır? 

5. Kotadan çıkarılmış olmasına rağmen res
mî sektöre ithal tahsisi yapılmış mıdır, yapılmış
sa, kae dolarlıktır? ö<zel sektöre de kofta dışında 
bir tahsis var mıdır? Yolksa özel sektör bu müb-
rem ihtiyaç maddesi için bâzı firmaların istisma
rına terk mi edilmiştir? 

6. Türkiye'de Tarım Koruma adı alltm'da 
bir sanayi müessesesi var mıdır? Varsa sudkostik 
istihsal etmekte midir? Etmekte ise piyasaya nor
mal fiyattan mal verebilmekte midir? Vereme
mekte ise sebepleri Bakanlığınızca malûm mudur? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 23 . 5 . 1967 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürostu 
Say: 9/230 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 5 .. 12 . 1966 tarih ve Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/256, 3188/18211 sayılı 
yazıya : 

İçel Milletvekili Kemal Ataman'ın, «Türkiye'
de resmî ve özel sektöre ,aıit sanayi müesseseleri
nin sudkostik ihtiyaçlar mm ne suretle temin edil
diğine» dair yazılı soru önergesine cevabımız 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mehmet 'Turgut 
ıSanayi Bakanı 

İçel Milletvekili Kemal Ataman'ın «Türkiye'de 
resmî ve özel sektöre ait sanayi müesseselerinin 
sudkostik ihtiyaçlarının ne suretle temin edildiği
ne» dair yazılı soru önergesine Sanayi Bakanlığı 
cevabıdır : 

Soru 1. Türkiye'de resmî ve özel sektöre ait 
sanayi müesseselerinin sudkostik ihtiyacı bir sene 
olarak kaç. tondur? 

... Cevap 1. Sabun, yağ rafinerisi ve mensucat 
sanayiinin önemli bir maddesi olan sndkostiğin 
(Resmî ve özel sektör) memleket ihtiyacı şöyle
dir : 

1965 (fiilî) 1966 1967 

Ton : 29 312 30 000 35 000 
••Soru-2. Memleket ihtiyacı olan sudkostiğin 

yerli imalât veya ithal suretiyle mi temin edildi
ği? Yerli imalât suretiyle temin ediliyorsa bu 
maddeyi imal eden resmî ve özel sektöre ait sanayi 
müesseseleri hangileridir? 

Cevap 2. Sudkostik imalâtı memleket ihtila
cına yetmediğinden bir miktar ithal edilmektedir. 
1969 yılında faaliyete geçecek olan Petrokimya 
tesislerinin ihtiyacı olan kloru teminen kurula
cak elektroliz tesislerinden senede 19 000 ton ci
varında, sudkostik elde edilecektir. Bu suretle 
memleket ihtiyacı hemen hemen karşılanmış ola
caktır. Halen, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları ile Tarım Koruma Fabrikası tarafından 
sudkostik istihsal edilmektedir. 
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Üretim : (T. 

1965 (Fiilî) 1966 

Koruma 9 000 10 000 
SEKA 1 798 1 100 
Petkim — — 

10 798 11 100 

Kapasite : [ 
Koruma 10 000 'ton 
SEKA 2 350 ton. 1968 de kapasitesi 4 000 

tona çıkarılacaktır. Halen tevsi halinde. | 
Soru 3. Yerli imalât dolayısiyle sudkos-

,tik maddesi ithali kotalardan çıkarılmış «mıdır? 
Çıkarılmış ise 'nasıl çıkarılmıştır? Piyasada 
kilosu 2 ika olan sudkostiğin bugün 3,5 liraya ı 
satılmasının se'belbi nedir? 

öevap 3. Yerli sudkostik ihtiyacı karşıla-
ımadığından kotalardan çıkarılmamıştır. iSud-
kostik 17 nci ve 18 nci 'kotalanda 28 ve 32 sı
ra numaralarında (i28.17.10) gümrük tarife nu-
marasıında kayıtlıdır. Her iki kotada da sanayi
ci kotası olarak 150 000 dolar, ithalâtçı ko
tası -olarak: 25 000.jd.dlar tefrik edilmiş olup 
cem'an her iki kotada 175 000 dolardır. 

Ayrıca 1966 - 1967 .devresi anlaşmalı mienıle-
ketler komiten,; an listelerinde de (cem'an 920 000 
dolar) yer .almaktadır. 

İthalât (ton olarak) .' . 
1965 (fiilî) 1966 1967 1968 1969 

18 514 20 900 23 000 16 500 4 400 | 

Soru 4. 3.5 lira ise sudkostik piyasada var, 
2 liradan alıcıya ise yek gibi 'bir durumdan Ba
tandık Iha'berclar mıdır? Haberdar ise hu hu- J 
sus menşeini nereden almaktadır? Ve bu saha- I 
da rol •oynıyan Türk veya ekalliyet vatandaş
lara ait firmalar Bakanlığınızca malûm mu
dur Malûmsıa bu 'maddenin müstakar bir fi«-
yat'tan satılması için Bakanlığınızın alâkası 
var mıdır? 

Cevap 4. Piyasada tahsislerle sağlanan ,mal-
larîn zamanında gelmemesi ve miktarın esasen 
ihtiyacın çok altında bulunması, sudkosFÜgin 
sık sık normal fiyatların üstünde hır değerim 
satılmasına sebeıbolmaktadır. 

olarak) 

1967 1968 1969 

10 000 17 500 17 500 
2 000 4 000 4 000 

_ _ 16 000 

12 000 21 500 37 600 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşlet
mesi klor .tesisleri tevsi ıhalindedir. Önümüz
deki aylarda norımal işletmeye alınarak yıllık 
kapasiteleri 2 000 tondan 4 000 torna çıkarılmış 
alacaktır. Bu hal ise piyasaya nisbeten bir fe
rahlık getirebilecektir. Ayrıca PETKİM faali
yete geçtiğinde niıeseie tamıaımıen halledilmiş ola
caktır. 

Soru 5. Kotadan çıkarılmıtş olmasına rağ
men resmî sek'tlöre. ithal tahsisi yapılmış mıdır? 
Yapılmışsa kaç dolarlıktır? Özel sektöre de 
kota dışında bir tahsis var mıdır? Yoksa özel 
sektör bu mübrom ihtiyaç maddesi için bâzı 
firmaların istismarıma terk mi edilmiştir? 

Cevap 5. ıSudkostik ıkotadan çıkarılmış de
ğildir. 17 nci kotanın 150 000 dolâriık sanayi 
•kotasının 30 000 doları resmî sektöre, 120 000 
doları ise özel sektöre ayrılmıştır. Ayrıca 
25 000 dolarlık bir ithalâtçı tahsisi vardır. 
Aynı miktarlar 18 nci ıkota için de tekrarlan
mıştır. 

Soru 6. Türkiye'de Tarım Koruma adı al
tında bir sanayi müessesesi var mıdır ? Varsa 
sudkosıtik istihsal etmekte midir? Etmekte ise 
piyasaya normal fiyattan mal verebilmekte mi
dir? Verememekte ise sebepleri Bakanlığınız
ca malûm mudur? 

Cevap 6. Tarım Koruma 1965 senesinden 
beri sudkostik istihsal etmektedir. Kapasite
si 10 000 tondur. % 100 (NaOH) - Sodyum 
Hidroksit - ihtiva /eden sudkostiği 1 700 Tl./ 
Ton, % 47,50 (NaOH) - Sodyum Hidroksit -
ihtiva eden sudkostiği ise 850/Tl./ton .dan sa
tılmaktadır. 
'••' 2. — Adaria Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
öğlû'nun, Adana'da birkaç Amerikalı çavuşun 
sebebiyet verdiği müessif olayın doğuş se
bebiyle tahkikatın vardığı neticeye ve varsa 
suçluların kimler olduğuna dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'ın yazıh cevabı, (7/268) 

http://i28.17.10
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile arz ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sanibrahimoğlu 

Adana'da birkaç Amerikalı çavuşun Adanalı 
bir vatandaşın yanında bulunan hanımına sar
kıntılık sebebiyle infial duyan halikın yaptığı 
gösteriler sebebiyle bir kısım vatandaş
ların tevkif edildiği ve birçoklarının ise, ta
kibat altında bulundurulduğu tarafımızdan te-
bit edilmiştir. 

Vali Hancıoğlu taramdan mahallinde ya
pılan tetkikat ve edinilen bilgi ve görgülere 
müsteniden hiçbir tertiple ilgili bulunma
dığı alenen ifade edilen ve bu suretle de aile
sine düşkün Adanalı hemşehrilerimin içten 
gelen bir protestosu olduğu anlaşılan bu gös
teriler sebebiyle haklarında işlem yapılan va
tandaşların, bilhassa muhaliflerden seçilmesi 
nazarı dikkati celbetmekte olup taraf tutul
duğu intibaı uyanmaktadır. 

Adana'da yaygın haldeki, söylentilere 
göre, hazırlık tahkikatında A. P. li birtakım 
partizanlar tarafından müdahale edilmekte, 
A. P. li 1er tahkikat dışı bırakılmakta ve 
muhalif bilinenler hakkında işlem yapılması 
cihetine gidilmektedir. 

Bu suretle Adana'da iktidar mensupları ta
rafından bir terör havası estirilmek istenmek
tedir. 

Üst makamların, mahallî makamlar tara
fından ifade edilen görüşlere zıt beyanları 
zihinleri daha da karıştırmakta ve baskı işa
retinin daha yukarılardan geldiği kanısını 
kuvvetlendirmektedir. * 

Müessif hâdisenin doğuş sebebi ve tahki
katın vardığı netice ve varsa suçluları kim
lerdir? Sorularının cevaplandırılmasını ve ay
rıca hâdiseye sebebiyet veren Amerikalılar hak
kında Türk ve Amerikan makamlarının ne 
gibi muamele yaptığının ve bundan sonra ben
zeri münasebetsizliklerin tekerrür etmemesi 
için alınan tedbir ve ilgililer nezdinde yapılan 
teşebbüslerin neden ibaret olduğunun açıklan
ması ? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 18 . 5 . 1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1. 

Şuibe : 1. D-2 12212-467-58/48 

Konu : Adana Milletvekili 
Kemal Saırıibrahimoğlu'-
nun yazılı soru önergesi 
cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 ;. 2 . 1966 tarih ve Genel Sekreter

lik, Kanunlar Müdürlüğü (7/268) 3263 - 18559 
sayılı yazı. 

13 Kasım 1966 tarihinde Adana'da meyda
na gelen nümayiş ile ilgili olarak Adana Mil
letvekili Kemal Sanibrahimoğlu tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önerge
sinde temas edilen hususlar hakkında mevcut 
bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. 

Bâzı Amerikalı erlerin Türk kadınlarına elle 
ve sözle sarkıntılık ettikleri yolunda çıkartı
lan şayia ve yapılan tahrikler sonunda 
13 - 14 Kasım 1966 tarihinde Adana'da meyda
na gelen kanunsuz gösteri, saldırı ve tahrip ha
reketleri asayiş kuvvetlerinin müdahalesi ile 
önlenmiş ve olaylara, başlandığı andan itibaren 
Adana Cumhuriyet Savcılığınca el konulmuş
tur. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre 
gizli olarak cereyan eden hazırlık tahkikatı 
Adana Cumhuriyet Savcısı ve 7 yardımcısı 
tarafından yapılmıştır. Tarafsız yargı organ
larımızın gizli olarak yürüttüğü tahkikata 
A. P. lili birtakım şahıslar tarafından müda
hale edilmesi ve A. P. lilerin tahkikat dışı 
bırakılarak muhalif bilinenler hakkında mua
mele yapılması yolundaki iddianın hakikatla 
alâkası yoktur. 

Tahkikat neticesinde Türk kadınlarına 
sarkıntılık yaptığı şiyiası çıkarılan Amerikalı 
erlerin sarkıntılık ettiklerine dair gerek 
Cumhuriyet Savcılığına, gerekse diğer resmî 
makamlara her hangi bir şikâyet ve ihbar ya
pılmadığı, sarhoş olup etrafın huzurunu boz
dukları ve tecavüz ettiklerine dair en ufak 
bir delil bulunamadığı anlaşıldığından, hakla
rında kovuşturma yapılmasına mahal olmadığı 
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hususunda Cumhuriyet Savcılığınca 26 . 11 . 1966 
gün ve 1966/3259 sayı ile karar verilmiştir. 

Adana Valisinin, hâdiseyi mütaakıp gaze
tecilere, her şeyin adlî tahkikat sonunda ay
dınlanacağı yolunda vermiş olduğu beyana
tın muhtelif gazete ve bültenlerde ayrı ayrı 
ifadelerle çıktığı görülmüş ve-bu husus bizzat 
vali tarafından bir gün sonra basına yapılan 
yazılı açıklama ile düzeltilmiştir. 

13 Kasım 1966 gecesi kanunsuz gösteri ya
parak asayişi bozmak, binlerce insanın mey
dana getirdiği topluluğu peşlerinden sürükle
mek, kendilerine sükûnet tavsiye eden. kanun 
emrini hatırlatan polise toplu mukavemette 
bulunmak, polis karakollarına, Emniyet Mü
dürlüğüne, Amerikan Konsolosluğuna, Kızılhaç 
Teşkilâtı binasına, birçok hususi ikamegâhlara 
ve motorlu araçlara hücum ederem camlarını 
kırmak ve hasar meydana getirmek suçların
dan dolayı 49 sanık hakkında Cumhuriyet 
Savcılığınca kamu dâvası açılmış olup du
ruşmaları halen devam etmektedir. 

Memleketimizin huzur ve güvenliğini boza
cak hâdiselere meydan verilmemesi, vukuu ha
linde de derhal tesirsiz hale getirilerek suçlu
larının adalete teslim, edilmesi için zabıta
mız önemli ölçüde takviye edilmektedir. Alı
nan tedbirler ve yapılan müdahaleler Ana
yasa ve demokratik hukuk Devleti anlayışı 
içinde ve kanun, hükümlerine uygun bir şe
kilde yürütülmektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

3. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'
un, Nevşehir milletvekillerinden birine, Ürgüp 
Ziraat Bankan Şubesince, ne miktar kredi ve
rildiğine ve karşılığında teminat alınıp alınma
dığına dair sorusu ve. Ticaret Bakanı Ahmet 
TürkeVin yazılı cevabı. (7/275) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numan-

oğlu 1961 yılından bugüne kadar ne miktar 
Ürgüp Ziraat Bankası Şubesinden kredi almış
tır. 

Verilmişse bu krediler için bir teminat alın
mış mıdır. 

Teminat alınmışsa gayrimenkullerin değe 
rinde hangi barem nazara alınmıştır? 

Yukarıdaki hususların yazılı olarak Ticaret 
Bakanınca cevaplandırılmasını arz ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
İbrahim Boz 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 24 . 5 . 1967 

îçticaret 
Genel Müdürlüğü 

Şube remzi ve No. 4/10217 
Banka ve Kredi 

Konu : Nevşehir Milletve
kili İbrahim Boz'un yazılı 
soru önergesi hakkında. 

23 . 5 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 12 . 1966 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/275 - 3332/18890 sayılı yazınız. 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numan-
' oğhı'na, Ürgüp Ziraat Bankası Şubesince veri

len kredi miktarı ile karşılığında teminat alı
nıp alınmadığına dair Nevşehir Milletvekili 
tbralhim Boz'un yazılı soru önergesine ait ceva
bın ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

ıSayın Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un 
yazılı soru önergesi cevabıdır. 

önergede Nevşehir . Milletvekili Ali Baran 
Numanoğlu tarafından T. C. Ziraat Bankası 
Ürgüp Şubesinden 1961 yılından bugüne kadar 
ne miktar kredi alındığı, bu krediler için Ban
kaca bir teminat istenip istenmediği, teminat 
alınmışsa teminat gösterilen gayrimenkullerin de
ğerinin tesbitinde hangi baremin göz önünde tu
tulduğu hususları sorulmaktadır. 

Keyfiyet T. C. ZiraaJt Bankası Genel Müdür
lüğüne incelettirilmiş, alınan cevabi yazıdan; 

Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'-
na banka mevzuatına göre; gayrimenkul teminatı, 

. menkul mal rehni ve kefalet olmak üzere gere
ken teminat alınmak suretiyle ticari ve zirai kre
di açıldığı anlaşılmıştır. 

Ancak önergede bildirilmesi talebedilen hu
suslar, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 74 ncü 
maddesi hükümleri muvacehesinde banka sırları 
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meyanında olduğundan, bu konularda daha faz
la açıklamada bulunulmasına imkân görüleme
miştir. 

Bununla beraber, muamelelerde kanunsuz ve
ya usulsüz bir cihet nıeveudolduğu iddia edilmek 
isteniliyorsa bu mevzuda yapılacak bir şikâyetin, 
Bakanlığım müfettişleri tarafından tetkik oluna
rak gereğine tevessül edileceği tabiîdir. 

Keyfiyet bilgilerine arz okınur. 

Alhmet Türkel 
Ticaret Bakanı 

4. — Eskişehir Milletvekili Hayrı Başar'm, 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna 
bütçeden ayrılan tahsisata ve sarf yerlerine dair 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Ali Özkan ile Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'-
ın yazılı cevapları (7/314) 

20 . 1 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Sağlük Sos

yal Yardım Bakanlıklarınca yazılı olarak cevap
landırılmasına tavassutunuzu istirham ederim. 

Saygılarımla. 

Eskişehir Milletvekili 
Hayri Başar 

18 . 4 . 1966 tarihinde Türk Kanser Araş
tırma ve Savaş Kurumuna bütçeden ne miktar 
para verildiği, bu paraların (müfredatlı olarak) 
nerelere sarf edildiği ve ikmal edilen ek hastane 
binasının ne zaman hizımete gireceğini sormuş 
idim. Maliye Bakanlığı 7 . 5 . 1966 tarih 
111116-33/7751 sayı ve Sağlık Bakanlığı 
2 . 5 . 1966 tarih 1054 sayılariyle verilen cevap
ta; nerelere sarf edildiği tetkik ettirilip bildiril
meden yalnız bütçeden beş milyon altı yüz bin 
Tl. sının verildiği ve hastane ek binalarının bir 
protokol yenilenmesiyle hizmete açılacağı zikre
dilmiş idi. 

Aradan bu kadar zaman geçmiş olmasına rağ
men hastane ek binaları hâlâ hizmete açılmamış 
ve ayrıca da basın ve radyoda burasının fakül-
teve devredileceği ilân edilmiştir.. Bu duruma 
göre: 

1. Bir milletvekilinin sorusu vesilesi ile de 
olsa Hazineden verilen bir paranın sarf yerleri
nin kontrolüne Hükümetçe lüzum görülmemekte 
midir? 

Görülüyor ise bir nüshasının tarafıma veril
mesinde bir mahzur mu vardır? 

2. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile 
yapılacak bir protokolle hizmete gireceği bildiri
len hastane binaları daha ne zaman hizmete gi
recektir? 

3. Sonradan durumda bir değişiklik olup da 
fakülteye devri mevzuulbahis ise: Döner sermaye 
ile işletilmeleri dolayısiyle parasız hasta yatıra
nımın fakültenin durumu karşısında fakir kan
serli hastaların yatak bulma imkânları üzerinde 
durulmakta mıdır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 5 . 5 . 1967 

Bakanlığı 
Bakan 

2433 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20 . 1 . 1967 tarihli ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7 . 314, 3653/20768 sa
yılı yazı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Hayri Başarın 
Kanser Hastanesi hakkındaki yazılı soru öner
gesinin cevapları ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağlilk ve Sosyal Yardım Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Hayri Başar'm 
Kanser Hastanesi hakkındaki sorularının cevap
ları : 

1. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kuru
muna Maliye Bütçesinden bugüne kadar yapılan 
nakdî yardımlar Maliye Bakanlığının kontrolün
dün ve Sayıştay vizesinden geçirilmek . suretiyle 
ek bina inşaatı mütaahıhidine hak ediş raporları
na istinaden tediye edilmiştir. Tediye edilen mik
tarların Maliye Bakanlığınca bildirilmesi gerek
mektedir. 

Bakanlığımca 1966 yılında adı geçen hastane
ye gönderilen ödenekler : 
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Tl. 

-15.51.1 Büro giderleri 112 500 
15.512 Ulaştırma giderleri 5 400 
15.515 Giyim kuşam alım ve giderleri 2 700 
15.516 Malzeme alım ve giderleri 90 000 
15.517 Yiyecek alım ve giderleri 108 000 
15.519 Diğer alım ve giderler 1 350 

319 950 
dır. 

. 2. Bakanlığımla Türk Kanser Araştırma 
Derneği arasında yapılmış olan 5 yıllık protokol 
süresi sona erdiğinden adı geçen Dernek Tıp Fa-
kültesiyle protokol yapmış ve Hastane Tıp Fa
kültesine devredilmiştir. Halen Tıp Fakültesi, 
Dernek ve Bakanlığım arasında anlayış içinde, 
olumlu bir işbirliği devam eltmektedir. 

İnşaatı biten ek bina hizmete girmiştir. 
3. Halen Tıp Fakültesinde olduğu gibi Kan

ser Hastanesinde de fakir hastalar için kendi 
usullerine göre yatak tahsis edileceği tabiîdir. 

Bakanlığımca da ayrı bir Kanser Hastanesi 
kurulması hazırlıklarına başlanmıştır. 

T C . 
Maliye Bakanlığı- 22 . 5 . 1967 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Bütçe Şubesi 
Sayı: 111116 - 33/8089 

Millet -Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli yi o alınan 1 . 2 . 1967 tarih ve 3053/ 
20768/7/314 sayılı yazıları. 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna 
bütçeden ayrılan ödeneğe ve sarf yerlerine dair 
Eskişehir Milletvekili Hayri Başar tarafından 
ikinci defa verilen yazılı soru önergesinde isteni
len bilgiler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nı ilgilendirdiğinden, soru önergesinin cevaplan
dırıl/ması için konu Bakanlığımızca da adı geçen 
Bakanlığa intikal ettirilmiş ve önergenin, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığının makamlarına su
nulan 5 .ı5 . 1967 tarih ve 2433 sayılı yazısiy-
le cevaplandırıldığı öğrenilmiştir. 

Ancak; Bakanlığımız bütçelerinden yardım 
olarak ödenen paraların sarf mahalleriyle sarf 
şekilleri hakkında ve mezkûr Kurumun haliinşa-

da bulunduğu 1958 - 19,60 yıllarında Bakanlığı
mız müfettişleri tarafından denetlemesi yapılmış 
olup, 1960 yılından bu yana her naniği bir denet
leme yapılmamıştır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Gilhat Bilgehan 

5. — Konya Milletvekili Seyit Faruk önder'-
in, Suriye'de bulunan Türk vatandaşlarının du
rumuna, dair sorusu ve Başbakan Vekili Hasan 
Dinçer'in yazılı cevabı (7/341) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz edenim. 

6 . 3 . 1967 

Konya, Milletvekili 
8. Faruık önder 

1. Suriye Hükümeti hudutları içinde bulu
nan ve Türk vatandaşlarına aidolan emval, em
lâk ve arazinin durumuyla ilgili olarak Suriye 
Hükümetiyle Hükümetimriz arasında bir müzake
re cereyan etmiş ve bir anlaşmaya varılmış mı
dır? Durum, halen ne safihadadır? 

2. Vatandaşlarımızdan mühim bir -kısmı 
Suriye hudutları içinde bulunan emval, emlâk ve 
arazilerini tasarruf etmekte idiler. Hükümetimi
zin aldığı bir karar sebebiyle Suriye makamları 
da, vatandaşlarımızın Suriye'deki bu emıval, em
lâk ve arazilerine el koymuş bulunmaktadırlar. 
Türkiye hudutları içinde geçimlerini sağlıyacak 
n-mlâk ve arazisi bulunmıyan bu vatandaşlarımı
zın mezkûr durumdan çok mutazarrır oldukları 
"âkı şikâyet ve sızlanmalardan anlaşılmaktadır. 
Bunlar hakkında Hükümet ne gibi bir tedbir dü
şünmektedir? • • 

3. Suriyelilerin Türk hudutları içinde bulu
nan emval, emlâk ve arazilerine Hükümetimiz
ce el konulmuş bulunduğuma .göre bunların mez
kûr vatandaşlarımıza tevzi edilmesi ve böyle bir 
mal mübadelesi yapılması düşünülmekte midir? 

4.' Suriye hudutları içinde bulunan Türtk va
tandaşlarına' ait emval, emlâk ve arazi miktarı 
ve kıymetîyle, Türkiye hudutları içinde bulunan 
Suriyelilere ait emval, emlâk ve araizi^Juymetleri 
cins, nev'i ve miktar itibariyle te^bit edilmiş mi
dir? Edilmiş ise, netice lehimdze mıidir? 
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5. Suriye'de emval, emlâk ve arazisi bulu 
nan Türk vatandaşları, Yugoslavya'da emval, em
lâk ve arazisi bulunan vatandaşlarımızın akiıbe-
tine uğrıyacakları ve bu müşküllerinin halli, mal
larına kavuşmaları hususunun senelere arzı ihti-
yacedeceği ve sürüncemede bırakılacağı endişesi 
içindedirler. Hükümet ve ihtilâfı en geç ne ka
dar zaman içinde halledeceğini ve vatandaşları
mızın ıstırabını dindireceğini -tahmin etmekte
dir? 

6. Vatandaşlarımızın, Yugoslavya'da emval, 
emlâk ve arazisi bulunan vatandaşlnrımızm akı
betine uğramıyacakları hususunda Hükümetimiz 
bize bir taahhütte bulunabilecek midir? 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 5 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77-225/2920 

Konu: Konya Milletvekili Se
yit Faruk önder'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi: 7 . 3 . 1967 tarihli ve 7/341-3872/ 

22489 sayılı yazınız. 

Suriye'de bulunan Türk vatandaşlarına ait 
mallar hakkında Konya Milletvekili Sayın Seyit 
Faruk önder'in yazılı soru önergesi için hazırla
nan cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Hasan Dinçer 
Başbakan Vekili 

Suriye'de bulunan Türk vatandaşlarına ait 
mallar hakkında Konya Milletvekili Sayın Seyit 
Faruk önder'in yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Suriye Hükümetince çıkarılan 1958 tarih 
ve 161 sayılı Zirai reform Kanunu, mevcut An
laşmaları nazarı itibara almaksızın Türk vatan
daşlarına da uygulanmış ve bu hale itirazda bu
lunan Hükümetimizce Suriye Hükümeti nezdin-
4e yapılan teşebbüs ve müzakere tekliflerimiz 
maikes bulamamıştır. Bu durum karşısında Suri
ye'de emlâki bulunan vatandaşlarımızın kaybo
lan veya tehlikeye giren haklarını koruyabilmek 
için 1062 sayılı mukabele bilmisil kanununun 
öngördüğü tedbirleri icra mevkiine koymaktan 
başka çare kalmamış 1 Ekim 1966 tarihli ve 
6/7104' sayılı Kararname bu şartlar altında çıka

rılmıştır. Kararnamenin yürürlüğe konmasından 
sonra Suriye Hükümetince Türk vatandaşları
nın emlâkine uygulanan tahditler artırılmış, bu 
ıgünkü tam ve şâmil hududuna ulaşmış ve bu tu
tumun yanı sıra Suriye Hükümeti Hükümetimiz
le emlâk müzakerelerine girişmek hususunda ar
zu göstermeye başlamıştır. 

Hükümetimiz ,gerek Suriye uyrukluların yur
dumuzdaki emlâkinin gerek vatandaşlarımızın 
Suriyedeki emlâkinin her yönü ile bir problem 
olmaktan çıkarılması ve iki memleket arasında 
dalha iyi münasebetler kurulması niyet ve amacı 
ile müzakerelere oturmak için gerekli hazırlıkları 
tamamlamak yönünde gayret sarf etmektedir. 

2. 1 Ekim 1966 tarihli ve 6/7104 sayılı Ka
rarnamenin yürürlüğe konmasından sonra Suri
ye Hükümetince Türk vatandaşlarının emlâkine 
uygulanan tahditlerin artırılarak bugünkü hu
duduna varmış olması, gayet mudil bir mahiyet 
arz eden bu meselenin kaçınılmaz bir sonucu ola
rak Suriye'de mal, hak ve menfaatlerine vaziyet 
edilen vatandaşlardan bâzılarını güç duruma sok
muştur. 

Hükümet bu gibi vatandaşlarımızın halen 
içinde bulundukları dönemi en az sıkıntı ile atla-
tabilmelerini teminen çareler düşünmekten hâli 
kalmamış, bu cümleden olarak, Suriye'deki ara
zisi üzerinde münhasıran çiftçilikle iştigal eden 
ve arazisine el konulması sebebi ile başkaca gelir 
menbaı kalmıyan vatandaşlarımıza Suriyelilerin 
memleketimizde el konulan topraklarından, ge
çimlerine yetecek miktarının bizzat işletebilmek 
şartı ile kiralanması kararlaştırılarak bu kararı 
tatbik mevkiine koymuştur. 

Bizzat çiftçilikle iştigal etmiyen ve muhtaç 
duruma düşen vatandaşlarımızın geçimine me
dar olabilecek bir yol bulunabilmesi imkânları ha
len Dışişleri Bakanlığında toplantılar yapmakta 
olan Bakanlıklararası Komisyonda incelenmekte
dir. 

3. Suriye vatandaşlarının memleketimizdeki 
mal, hak ve menfaatlerine 6/7104 sayılı Karar
name hükmünce el konulması üzerine, bu mal, 
haik ve menfaatlerin tesbiti ve idaresi için ge
rekli muamele ve faaliyetlere derhal geçilmiştir. 
Bunlar hakkında, ileride iki Hükümet arasında 
yapılması mutasavver müzakereler neticesinde bir 
karara varılacaktır. 
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4. Sözü edilen kararnamenin çıkarıldığı ta
rihten itibaren, Hükümetimizce gerek Türk va
tandaşlarının Suriye'de gerek Suriye vatandaş
larının Türkiye'de mevcut mal, hak ve menfaat
lerinin tedbiti için çalışmalarda bulunulmuştur. 
Bu çalışmalar tapu dairelerinin, özel idarelerin, 
gümrük makamlarının, mahkemelerin, köy ve 
mahalle muhtarlarının birbirini tamamlıyan faa
liyetlerine ve gerek vatandaşlarımızın gerek Su
riye vatandaşlarının gönderdikleri beyannamele
re istinaden yürütülmektedir. Bu çalışmalar he
nüz nihayete ulaşmadığından gerek Suriyelilerin 
Türkiye'de, gerek Türklerin Suriye'de mevcut 
menkul ve gayrimenkul mal, hak ve menfaatleri
nin cins, miıktar ve kıymetleri hakkında tatmin
kâr bir açıklamada bulunmak bugün için müm
kün görülmemektedir. 

5 ve 6. Türk vatandaşlarının Suriye'deki 
mal, hak ve menfaatleri dolayısiyle karşılaşmış 
bulundukları zararların en kısa zamanda telâfisi 
ve Türkiye - Suriye Emlâk anlaşmazlığının va
kit kaybetmeden memnuniyet verici bir sonuca 
ulaştırılması Hükümetin gerçekleştirmeye çalıştı
ğı önemli mevzulardandır. 

Dışişleri Bakanlığında, Bakanlıklararası bir 
Komisyonun muntazaman toplanarak bu mevzu
lar üzerinde çalışması, meselenin süratle bir so
nuca ulaştırılması yönündeki niyet ve gayretle
rin somut bir belirtisidir. Bununla beraber em
lâk işlerinin şümulü ve arz ettiği girift mahiyet 
karşısında ve buna ilâveten iki devleti ilgilendi
ren bir iş olması dolayısiyle halli hususunda mu
ayyen bir zaman tesbitine imkân bulunamıyaca-
ğı tabiîdir. 

Hasan Dinçer 
Başbakan Vekili 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'da ham bez dokuma fabrikası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu 
ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı ce
vabı (T/352) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi arz ve rica ederim. 

30 . 3 . 1967 
Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru: 1. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
Sümerlbank tarafından inşa edilecek olan 100 000 
iğlik ham bez dokuma fabrikasının yerinin tes-
bitinde göz önünde bulundurulacak anaunsurlar 
nelerdir? 

2. Ege bölgesinde en fazla ve kalite
li pamuk istihsal eden, kolay ulaştırma imkân
larına sahip bulunan ve ayrıca ihraç merkezle
rine de yakın olan Aydın'da bu fabrikanın ku
rulması, tesisin verimliliği bakımından daha uy-
ıgun ıgörülemez mi? 

3. Programa göre fabrikanın inşasına 
ne zamıan başlanacak ve müessese hangi tarihte 
işletmeye açılacaktır? 

Fabrikanın kurulmasında dış kaynaklardan 
istifade edilecek midir? Edilecekse malî ve tek
nik bakımlardan bu dış kaynaklar nelerdir? 

T. O. 
Sanayi Bakanlığı 22 . 5 . 1967 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı: 9/228 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 . 4 . 1967 tarih, Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/352-4021/23621 sayılı 
yazıları : 

Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm Ay
dın'da ham bez dokuma fabrikası kurulmasının 
düsüinülüp düşünülmediğine dair yazılı soru 
önergesine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

ıSaygılarımla arz ederim. 

Mehmet Turgut 
Sanayi Bakanı 

Aydm Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm «Ay
dın'da ham bez dokuma fabrikası kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine» dair yazılı soru 
önergesine Sanayi Bakanlığı cevabıdır: 

ıSoru: 1. İkinci Beş Yıllık Plân döneminde 
Sümerbank tarafından inşa edilecek olan 100 000 
iğlik ham bez dokuma fabrikasının yerinin tes-
bitinde göz önünde bulundurulacak anaunsurlar 
nelerdir? 

Cevap: 1. Bir pamuklu fabrikasının kurulu
şu için lüzumlu şartlar şunlardır : 

a) Ham maddenin fabrikaya maliyeti, dü
şük olmalıdır. Bu da fabrikanın pamuk yetişti
ren ve ulaşım imkânları uygun olan bir bölgede 
kurulması ile mümkündür. 
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Ib) Isıtma ve klima masrafları düşük olma
lıdır. Bu da iki şekilde olur : 

1. iklim şartlarının müsit olması, 
2. Kullanılacak yakıtın falbrika maliyetinin 

düşük olması, 
c) Yeterli miktarda su ve elektrik bulunma

lıdır ve maliyetleri 'düşük olmalıdır. 
d) Arızalarda fabrikanın çalışmasının aksa

masını önlemek için yan sanayi tesislerinin bu
lunması' lâzımdır. 

Ayrıca, ihraç için çalışacak bir faibrikanın 
â'd: 

e) İhraç limanlarına yakın ve ulaşım im
kânlarını haiz bir yerde kurulması lâzımdır. 

"Soru: 2. Ege bölgesinde en fazla ve kalite
li pamuk istihsal eden, kolay ulaştırma imkân
larına sahip bulunan ve ayrıca ihraç merkezle
rine de yakın olan Aydın'da bu fabrikanın ku
rulması, tesisin verimliliği bakımından daha uy
gun görülemez mi? 

Cevap: 2. Tesisin verimliliği iein optimum 
şartları bulmak maksadiyle çeşitli bölgelerin du
rumu incelenmektedir. 

.ıSoru: .3. Programa göre fabrikanın inşasına 
ne zaman başlanacak ve müessese hangi tarihte 
işletmeye açılacaktır? 

Fabrikanın kurulmasında dış kaynaklardan 
istifade edilecek midir? Edilecekse malî vo tek
nik bakımlardan bu dış kaynaklar nelerdir? 

Cevap: 3. İkinci Beş yıllıik Plân döneminde 
uygulanmak üzere Devlet Plânlama Teşkilâtına 
teklif edilen bu tesis, programa alındıktan sonra 
üç yıl içinde işletmeye açılabilecektir. Finansman 
yönünden dıs kavun ki ardan istifade kararı Dev
let Plânlama Teşkilâtınca verilecektir. 

7. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm, 
bir İslâm Devletinin kurulmasını hedef tutan 
broşürleri tertip ve neşredenlere dair sorusu ve 
Adalet Bakam Hasan Dinçer ile İçişleri Bakam 
Faruk Sükan'm yazüt cevaplan (7/357) 

6 . 4 . 1967 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri ve Adalet bakan
ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim • 

Biri (Müslümasların ölüm kalım meselesi) 
.diğeri 'de, «İslâm Devleti Anayasası tasarısı» is
mini taşıyan ve birincisi, kurulmak istenen şer'i 

islâm devletinin' hilaf et beyannamesi' mahiyetin
de olan iki broşür postayla birçok vatandaşlara 
gönderilmiş ve bu mesele bir kısım basma da in
tikal ettiği gibi, bir kısım basında da bu şer'i Dev
let teşebbüsünü mazur gösterecek yazılar çıkmış
tır. 

1. — Devletin bünyesini ve Anayasayı değiş
tirmeye, Türkiye^de hilâfet nizamını tesise ve Tür
kiye'yi Şer'i bir Devlet nizamı' içinde- 'başka mem
leketlere de bağlamayı' istihdaf eden teşebbüste 
bulunan kişiler kimlerdir'? Bunlar hakkında taki
bat yapılmakta mıdır? 

2. — Bu kişiler aralarında toplanmış bir 
Asavasa tanzim etmiş, tarizim ettikleri Anayasayı 
bastırmış ve beyannamesiyle birlikte vatandaşlara 
yavmış oldukları da salbit olduğuna göre bunla
rın işi edik] eri suç Türk Ceza Kanununun hangi 
maddelerine temas -eder ve bu -suçu destek]iyen, 
yayın ve gazeteler belirli olduğuna göre bunlar 
hakkı nda- takibat açılmış mı di r ? 

3. — Bu sine -halkkmda sayın ilgili bakanların 
ve temsil ettikleri Hükümetin kanaati nedir? 

Çanakkalo Milletvekili , 
Cihad ibalban 

T. c; ' " 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş. (1 Müdürlüğü ' 5.5.1967 
Sayı:14935 ' •• • ' 

Konu:' Ca nakkal e Millet ve
kili Cihad Baban'm yazılı 
soru önergesinin cevaplan
dı rı kliği hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Cenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

"adesiyle alman 7 . 4 . 1 9 6 7 gün ve 7/357-
4039/23764 sayılı yazılarına : 

(Müslümanların ölüm - kalını- meselesi) ve 
(İslâm Devleti Anaya ,a Tasamı) isimli iki bro
şür konusunda, Çanakkale Milletvekili Sayın, 
Cihad Baban tarafından İçişleri Bakanlığiyle Ba
kanlığımıza. yöneltilen ve «1 - Devletin bünye
sini ve Anayasayı değiştirmeye, Türkiye'de .hi
lâfet nizamını tesise ve Türkiye'yi şer'i bir Dev
let; nizamı içinde başka memleketlere de bağlama^ 
yi istihdaf eden teşebbüsle bulunan -kişiler "kinP 
lerdir? Bunlar hakkında takibat yapılmakta mı
dır? 2 - Bu kiyiler aralarında toplanmış bir Ana
yasa tanzim etmiş, tanzim ettikleri Anayasayı 
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bastırmış ve beyannamesiyle birlikte vatandaşla
ra yaymış oldukları da sabit olduğuna göre bun
ların işledikleri suç Türk Ceza Kanununun hangi 
maddelerine temas eder ve bu suçu destekliydi, 
yayın ve gazeteler belli olduğuna göre bunlar hak
kında takibat açılmış mıdır? 3 - Bu suç'hakkın
da sayın ilgili bakanların ve temsil ettikleri Hükü
metin kanaati nedir?» sorularını ihtiva eden 
6 . 4 . 1967 günlü önergenin, Bakanlığıma taal
lûk eden kısımları hakkında gerekli bilgi aşağıda 
arz edilmiştir : 

1. Lâikliğe aykırı olarak şeriat hükümleri ile 
idare edilecek, tek bir İslâm Devleti kurmak ama-
ciyle gizli cemiyet tesis ve idare ederek faaliyette 
bulunmaktan sanık : 1 - Fen Fakültesi Astrono
mi Doçenti Ali Nihat Eskioğiu, 2 - Ankara'da 
Manav Mehmet İnce, 3 - Ankara Hacıbayram 
Camii Mahallesi nüfusuna kayıtlı İhsan Eskioğlu, 
4 - Ankara Demir Tevzii Deposunda Muhasebe 
Memuresi Hikmet Oubukeuoğlu, 5 - Ankara'da 
gazete kupürcülüğii yapan Ercüment Özkan, 
6 - Ürdün uyruklu, Ziraat Fakültesi Makina Bö
lümü son sınıf öğrencilerinden Cevat Fİ Haruf, 
7 - Ürdün uyruklu, Ziraat Fakültesi Toprak Bö
lümü son sınıf öğrencilerinden İbrahim Mahmut 
İsa, 8 - Ürdün uyruklu, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Maden Mühendisliği Bölümü 3 ncü sı
nıf öğrencilerinden Muhammed Nazmi Saffarani, 
9 - Ürdün uyruklu, Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi Maden Mühendisliği 2 nci sınıf öğrencilerin
den Ahmet Abdülfettah Hamet ve 10 - Ürdün uy
ruklu, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Makina 
Bölümünden mezun Annan Muhd - M. Ali Ham
dan, haklarında 22 . 4 . 1967 tarihinde Ankara 
Sorgu Hâkimliğine kamu dâvası açılmış bulundu
ğu; sanıklardan Ali Nihat Eskioğlu, Mehmet İn
ce, İhsan Eskioğlu ve Cevat El Haruf un, daha 
önce 11 . 4 . J967 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza 
Mahkemesince tevkiflerine karar verildiği, firar
da bulunan sanıklardan Annan Muhd - M. Ali 
Hamdan ile Mucurlu Ercüment Özkan'ın da <H 
yaben tevkiflerine keza mahkemece karar veril
diği, 

Ayrıca, konu ile ilgili olarak, İstanbul Cum 
huriye t Savcılığı tarafından da bâzı yönlerden 
yapılan soruşturmaya devam olunduğu; 

2. • İlk tahkikata intikal eden olayın T. ( 
K. nun 163 ncü maddesinin 1 nci fırkasına mü 
mas bulunduğu mütalâa edilmekte ise de, devam 

eden tahkikat sonucuna göre, suç vasfının adlî 
mercilerce tâyin ve tesbit olunacağı, 

Ankara ve İstanbul'da yayımlanan gazete ve 
dergilerde söz konusu olayı destekler ve suç teş
kil edebilecek mahiyette bir neşriya'ta da raslan-
mamış bulunduğu, 

İlgili Cumhuriyet savcılıklarının bildirimle
rinden anlaşılmaktadır. 

3. Yukarda açıklandığı üzere, olayın vukuu 
anından itibaren geçen çok kısa bir müddet zar
fında, sanıklar tesbit edileı'ek, haklarında yetkili 
mahkemeye kamu dâvası açılmış ve iş bağımsız 
yargı organına intikal etmiştir. 

Kanunların mutlak hâkim bulunduğu hukuk 
devletimizde, kanunlara göre suç teşkil eden her' 
fiil ve hareketin, muhakkak kanunlarda yazılı 
karşılığını bulacağı, bu konudaki kanaatimizdir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 17.5.1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : 1 

Şube : 1. B. 12213- 185 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 7 . 4 . 1967 ta
rih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7 - 357 - 4039 - 23764 sayılı yazı. 

Bir İslâm devletinin kurulmasını hedef tu
tan broşürleri tertip ve neşredenlere dair Ça
nakkale Milletvekili Sayın Cihat Baban tara
fından yöneltilen 6 . 4 . 1967 tarihli yazılı soru 
önergesinde Bakanlığımla ilgili konuların cevap
ları aşağıda arz edilmiştir. 

Merkezi yurt dışında bulunan «HİZB - ÜT 
TAHRİR KURTULUŞ PARTİSİ» adlı gizli bir 
teşkilâtın yurdumuzda ve bilhassa Ankara'da 
faaliyet gösterdiği zabıtamız tarafından haber 
alınmıştır. 

Türkiye'de ikamet eden Ürdün uyruklu ya
bancılarla işbirliği yapan bâzı vatanda'şlarımı-
zın; Cumartesi - Pazar günleri gizlice toplana
rak teşkilât yayınlarından «İslâm Nizamı» isimli 
kitabı okuyarak ders yaptıkları, ayrıca da «İs
lâm Devleti Anayasa tasarısı» ve «Müslümanla-
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rın ölüm - Kalım Meselesi» adlı broşürleri bâzı 
şahıs ve müesseseelrin adresine posta ile gönder
dikleri tesbit olunmuştur. 

Anayasa nizamımız, Devletin bütünlüğü ve 
millî güvenliğimiz aleyhine faaliyet gösterdik
leri anlaşılan bu şahısların suçüstü yakalanma-

Adı soyadı Tabiiyeti 

1. Cevat El Haruf Ürdün 
2. İbrahim Mahmut îsa » 
3. Muhammed îsa Nazmi Saffarani » 
4. Ahmed Abdulfettah Hamad » 
5. Ali Nihat Eskioğlu Türk 
6. • Mehmet înee » 
7. İhsan Eskioğlu » 

Bunlardan; öevat El Haruf, Ali Tihat Eski
oğlu, İhsan Eskioğlu, Mehmet înee tevkif edil
mişlerdir. 

İbrahim Mahmut îsa, Ahmed Abdulfettah 
Hamad ve Muhammed îsa Nazmi Saıffarani mu
hakeme hitamına kadar Türkiye'den ayrılma
mak kayıt ve şartiyle serbest bırakılmışlardır. 

Teşkilât mensuplarından oldukları bilinen fa
kat bulundukları yer tesbit edilemiyen; Ercü
ment Özkan ile Annan Müh, M. Ali Handan 
adındaki şahısların yakalanmaları hususunda da 

* mahkemece giyabi tevkif kararı verilmiştir. 

Müesses Anayasa nizamımıza müteveccih 
suçlarla, kanunlarımıza göre suç teşkil eden ve 
Devletimizin siyasi emniyet ve bütünlüğünü boz
mayı ve parçalamayı hedef tutan her türlü fiil 
ve hareketler ehemmiyetle takibedilmektedir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

8. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Ziraat Odalarının topladığı aidata dair so
rusu ve Tarım Bakanı Bahi'i Dağdasın yazısı 
cevabı. (7/363) 

12 . 4 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Tarım Babanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırilmasına tavassut 

lan için mahkeme karan ile toplantı yerleri ile 
ikametgâh ve iş yerlerinde arama yapılmıştır. 

Arama sonunda, aşağıda hüviyetleri açıkla
nan şahıslar suç delili olan kitap ve broşürlerle 
suçüstü yakalanarak adalete teslim edilmişler
dir. 

İşi 

Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi. 
Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencisi. 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 3 ncü sınıf 
Orta - Doğu Teiknik Üniversitesi 
Fen Fakültesi Ast. Kürsüsü Doçenti 
Manav 

buyurullmasmı saygı ile rica ederim. 
M. Kemal Yilımaz 
Aydm Milletvekili 

Sora : 

Türkiye'de her çeşit meslek mensupları, de
mokratik düzenin bir gereği olarak, dernekler, 
sendJkalar ve odalar halinde örgütlenemek su
retiyle, ortak görüş ve çıkarlannı savunurken, 
Türk köylüsü haklannı savunacak bıir meslek 
kuruluşuna bir türlü kavuşamamıştır. Nüfusu
muzun Ibüyüik çoğunluğunu teşkil eden köylü
nün, çeşitli igüclü gruplar karşısında ezfilmesine 
engel olacak ve kalkınmasına yardımı edecek bir 
meslek örgütüne duyulan ihtiyaç ortadadır. Bir 
bakıma bu ihtiyacı karşılaımaya çalışması ge
nelken Ziraıalt Odaları Kanunumun uygulaması 
ise, köylüler arasında foüyülk Ibir şikâyet konu
su yapı'lımıalkibadıır. Köylü, aidat olaralk kendi
simden alınan paralaırı bâr «Tanım VengM» ola
rak niibekımıekbedir. Aildıaıtlıaınn tesbiltimde âdil 
davramlfmadığı kanaatli yaygındır. Aidatını ödi-
ye'miyen fakir iköıylıüler, icraya verîleTiek, zorla 
para topla'ma yolluna gildilımieltoteıdir. Bu kanu
nun, lihtiyaca en uygun bir duruma 'getirilmesi 
aorunluğu ımoydaınldajdır. 

1. 15 Mayıis 1957 fcarfih. ve 6964 sayı'lı Zi
raat Odaları Kanunu gereğkuce feurulaın bu ör
güt şimdiye ıkadaır köylüden kaç (milyon lira 
toplamıştır? 'Bu paranın sarf yerleri nerelerdir? 
(Bina, personel ımiaısamfı, alet - matokm alıanı, 
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köylüye yardım, ba^ka dermek veya kuruluşla
r a yardımı olarak.)» 

• '8. Köytîudem tahsil eddleımiyem tmiktar ne 
kadardır? Bu yüzdem nie .kadar köylü kiraya 
vtoiflm'iş'tlir ? 

3. Ziraalt Odaları aildaltımın tamuamieın kal
dırılarak, yerime köylüye yük dlmıyacak yeni 
ıbiiır siısitıeım kurulımıaisı düşünülüyor mu? Kanun
da yapıilrması düşümülen değişiklikler nelerdir? 

. (Du anada, Ziıra>alt Odaları 'imaidldi imkânlarımın 
kanunum ımalkisaJdı dışımda kullanılması yalıla
rını kapatacak tedhirtler öngörülmüş, müdür? 

4. Ziraat Odaları 'teşkilâtı organlarımda 
görev 'alan Taran Bakanlığı mernuırlarıınım, ka-
ırarlların alınışımda oy fcul'Iıaınımaıları ve scçıiıın-
lere Jbşiraklerii Ikonuısunlda, tecrübelierim ışığım
da varılan somıuç oilomEu mudur? 

5. Köylü teşkilâtlandırma fikrine ısın
dıracak ve bu örgüt içimde köylüye hizmet öt-
mıek istıiyenlerin çaballarmı başarıya ulaştıra
cak temel ilkelere kanum değişikliğimde yer 
verilecek imidir? 

T. C. 
Taran Bakanlığı 

özîdl Kalem Müdürlüğü 
Şb. Md, : Bakanlık M ü s a v i 

Konu : ömıerge Hk. 
259/43335 

i25 . ö . 1967 
Milat Mıecllîsi Başkanlığınla 

İlgi : 19 . 4 . 1967 ıgün Gcmıel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürilüğü 7 - 1 363 - 4103/24148 sa
yılı yazış 

Aydım Mıiildbvakili Sayım M. Keimıal Yılm/az'-
m Ziraat Odalarıma dair yazılı soru önergesi 
Itetikilk iadildi, kamuya aiit cevaplarımız aşağıda
dır. 

•1. 1'5 Mıayııs 19'67 iterim ve 6964 sayılı Zi
raat Odaları ve Zirat Odaları Birliği Kanunu
num fiilen uyguianlmaısına 1963 yılımda başlam-
imıştır. 

Kamum hükümlerime göre aslî üye vasfıma 
haiz çMtç&lıerden giriş ücreti ve üye aidatı ola
rak Ziraat Odalarımda Mart 11966 ayı somu iti
bariyle 4 111 679 lira toplanmıştır. 

Odalar 'tarafımdan toplamam bu paçallar ka
mumda bdikıbilem hizımıatilerıiın ifasına sarf edil-
mnektadir. 

2. Çiftçlilden henüz itaibsi «dıilmuiyiem panra 
miktarı, değişen üye sayısının kesim olarak tes
pit edilememesi tsebabiyile ibffllimiemıeöıııektıedir. 
Kamum bakanlığımıza yalmıız teftiş ve muraka
be görevi venmiş <olduğuımdan, aidatımı ödiye-
ımıiyem çiftçilerim icraya verildiği duyulduğun
da ; haksızlıklara ve çjiftçimlin sızlamamasına se
bebiyet veralmamıasi içim iaraHanm ıe;rltaleınım.efld 
yolunda teşkilâta tamamı gömdatfimiştir. 

Borçlarını ödiyamıediklarliımdem !bugümıe 'ka
dar kaç çiftçinin 'icraya verildiği Zinaait Odala
rı Birliğinden sarnilmıuş, almam cevabi yazıda 
bu hususum kesinlikle tesbiltlime imkân görülımse-
diğii anlaşılmıştır. 

3. 6964 sayılı Kamum uygulanmasına baş-
ılanıdığı tarihten itibaren çiftçi beyanlarıma gö
re tahakkuk ettirilen .giriş ücreti ve üye aidat
larımın fazla ıtulbuliduğu ve çifltçliflıenkı mutazar
rır 'edildiği anlaşılmış bulumımıalktadrr. 

Bu itibarla .giriş ücreti ve yıllık aidalt hak
kımda tüzükte yer 'almış bulumam hususların, 
tüzüğe bırakılmıyarak, nisbabler iküçük çiftei-
ılerin lehime dimak üzere yani kamum tbasarısı 
metni içine alımımış ve bu suretle üyelerden 
alınacak giriş ücröfei ve yılllık aidatın, tasaro-
ıdaki esasllar dâhilimde ıdaha âdil ve hıer oda 
yömiöt'iım kurulunum kanarına göre değişttndyecelk 
•bir şekilde teöbiıbi imkânı sağlanmıştır. Bu üc-
ndbin, çafbçimân 'bir ,yıil evvelki gayrlisâfi gali
binin % 05 ş'i miıslbelbimde ıdllmasıma yer varljflimiş 
ve aidat boralarımı 'zıamıanıımda ödıiıyemîıyenl'er-
dem % 20 cezaalı ıdlarak almam müiktar misıbelti 
ise % 10 na 'imdiriilmişitli'r. 

Ziraat Oıdalarmm .mıaddü ilmkâaılıarımm ka
mumun 'inıalksaidı dışımda kullanılıp kullanılma
dığı balkaınllığıımız ımüfdttiışıleriime imcelattâT#mdş 
ve masrafllarm kamumun tâdadetibiğti hliiztmıetlle-
ıre uygum ıdlaralk yapı'Mığı ttasbiıt ©diilmıişlbir. ., 

4. Amayasamızm 1212 ncd mualdldasîmSm ışığı 
'altımda organlarım, ımıaslelk kuıruluışlarmım ikem-
di'leri tarafından ve kemdi üyeleri arasımdam 
seçjilmelai leisaıs kalbul ©dilmiiş ve buma uygun 
alarak, Zirıaalt Odaları Yöne/tim Ikuıpuılllar4yi«, 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Oamel Kurullun-
daki Itabiî üyelikler kaJldırılmışıtıır. 

5. ZiraJt Odalarınım çifltçjiye dalha faydalı 
olaibilımasi içjin bu kuruluşlarım yurdum bütün 
ilç alenimde birden Ikuruılmıayıp ibelrli bir sür© 
içimde peyiderpey kurulluşilarımı tamaimllaması-
mım yenimde lollacıağı dıüşıünüîidüğümd«m yemi ha-
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'zırlanan Ikaımın fcasaırısıınldıa oda kuruluşlari'nın 
aşağıdaki şdkilde e'le aOrnup ıtaırniaımlaıntaaisı uy
gun görıülllmıüşltür. 

a) İlik plâında liılıleırikı uneılkez îfl'çjolerinde oda 
kuraillmaısı, 

'b) •• İıkiınıcli plânda ili .merikczlcırii dışında ıka-
•Jan ilçelerdin ıtarımısıal ye dkoaıoimdfc durumu ve 
o yerdeki ziraat odalarının halihazır faaliyeti göz 
önünde ıbullumidurulllmıalk vsıurieltulylie T,ürfciiye Zi
raat Odaları Biriliğindin ;tdklli<fi ve balkanllığıımı-
zrn ıtaS'Viibd ile oda koırulaib'ile'eeği, 

26 . 5 . 1967 0 : 1 

c) Bir il e eve bağlı köy ve ıma'halle ihtiyar 
'kurallarının üfttıdbıiran'in müracaaltı ü/jeuin'e de 
bir ilçede ziraat odaısı kıu<ruilımıaisn imkânı 'sağlaın-
mı«Jtır. 

d) Her üç hailde de oda ıkıtruılmıyıan .ilkse
llerde 8 yıl ısıonunıda çlfltçiillerıkı 'odamın faydala-
ırıını görüp varlağma imanım iş olacağı mü] aha -
«asliyle ımeöburıi ıkuruluşa gidlülımıeisli perınıs'ilbd ka
bul, ledilımiışltür. 

Bilgi ediınallımeisi'njc elmiirlleırdüizi arz ederdim. 

Tiarıım 'Bakanı 
Ba'hırii Dıağdaş 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

108 NCİ BİRLEŞİM 

26 .5 .1967 Cuma 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrmtılariyle ay
dınlatmak ve bilgi edinmek üzere kurulması ka
bul edilen Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
kanunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sa
yısı : 156) [Damıtma tarihi : 24 . 11 . 19661 

2.. — Uşak MilletvelkiM Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 .5 .1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/258) (S. Sayısı : 178) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 12 .1966] 

3. — Tarım Bakanlığı Teşkilâtında çalışan 
veteriner hekimlere ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Balı
kesir Üyesi Hasan Âli Türker'in teklifi ve Ta
rım ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/337, 2/434) 
(ıS. Sayısı : 241) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 4 .1967] 

4. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVim, 
gece öğretimi yapan yüksek dereceli istanbul 
Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğ
retmenler ile asistanlara ve diğer personele ve
rilecek ek ücret kanunu teklifi ve Plân Komis
yonu raıporu (2/166) (S. Sayısı: 111 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Yeniden kurulacak vakıflar hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, içişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/239) (S. Sa
yısı : 183) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1967] 

X 2. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
mın tasarısı ve İmar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 19661 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesınhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesiuhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesınhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Sfenel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı t 1481) l"Da£ıtma tarihi • 3 8 19661 

X 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 biitge yılı Kesiahesabma ait 
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uygunluk bildiriminin sunul dağ-ana dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yıb Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . S . 1966] 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 butça yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğunu 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapom (3/155, 3/35) (S 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildirirainir. sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlei 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kammu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
Sayısı : 153) [Dağıtma tarihi - . 3 . 8 . 1966] 

9. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Oündoğan ve İs
tanbul Milletvekili lllıami Sancar'm, Dilekçe 
Kar-na Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi : 
27 . 1 . 1966] 

10. ^ - Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tari
hi : 27 . 1 . 1966] 

11. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri

yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli »ilâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
pora (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 19661 

13. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şua batı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) rDaCntma tarihi- 24 3 19661 

14. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve tçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 

- (2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 19661 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının. 6183 sayılı Âmme 
alacaklarının tahsili usulü hakkındaki Kanuna 
23 . 10 . 1962 tarihli w, 85 sayılı Kanunla ilâve 
edilen geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kamın teklifi ve Maliye ve Plân komisvon-
ları raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi • 26 4 10661 

16. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ^e Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı: 
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

17. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Faik 
özer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayım: 173) 
[Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 



19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl 
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/348) (S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi: 
23 . 12 . 1966] 

20. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163; 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.19671 

21. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1967] 

22. •—• Adlî Tıp Müessesesi Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Plân Komisyonu raporu. 
(1/238) (S. Sayısı ': 233) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1967] 

23. — İzmir Milletvekili İhsan Oürsan'ın 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta 
rihi : 15 . 4 . 1967] 

24. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

25. —• İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

26. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
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3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967] 

X 27. — Yalova Kaplıcaları İşletme İda
resinin 1957, 1958, 1959, 1960, 1961 ve 1962 
malî yılları hesabına ait rapor ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
leri ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/142, 
3/143, 3/145, 3/146, 3/147, 3/148) (S. Sayı
sı : 248) [Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1967] 

X 28. — Tekel Genel Müdürlüğü 1958 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mu
rakıp raporunun sunulduğuna dair Başbakan
lık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 
1958 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1958 bütçe 
yılı, Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/127, 3/129, 1/24) (S. Sa
yısı : 249) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

X 29. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1959 
yılı döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile 
murakıp raporunun sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1959 yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 1959 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/128, 3/135, 1/123) (S. 
Sayısı : 250) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 .1967] 

X 30. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
1963 bütçe yılı Kesimliosabına ait uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 1963 bütçe yıiı Keısinheısap kanun tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/157, 1/40) 
(S. Sayısı : 252) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 31. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resiyle Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 bütçe 
yılı kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/551, 1/249) (S. Sayısı : 
253) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 .1967] 

X 32. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinbesabına ait 
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uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/109, 1/42) (S. Sayısı : 
254) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

X 33. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kcsinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve 'Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/434, 1/18G) (S. Sayısı : 
255) [Dağıtma tarihi : f) . 5 . 1967] 

34. —• Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 13J7 doğumlu Cuma Kara.kılıç. 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu .raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . ,r) . 1967] 

35. — Manisa ilinin Çaprazkebir ma
hallesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali 
Rcmzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati G'ümrükeüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 19(57] 

X 36. — Tekel Genel MÜdurluğunun 1960 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 1960 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (1/26, 3/131, 3/163) (S. 
Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 37. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilançosu ile dene
tim raporunun ve uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (1/31, 3/139, 3/612) 
(8. Sayısı: 285) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 . 1967] 

X38. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
1963 bütçe yılı Kosinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (1/45, 

•3/322) (S. Sayısı: 286) [Dağıtma tarihi: 
13 . 5 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay ve 
3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
ile yine 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bir madde ilâve edilmesine dair kanun 
teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve 
Plân Komisyonları raporları (2/203) (S. Sa
yısı : 193) [Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/75) (S. Sayısı : 132) [Dağıtma tarihi : 
14 . 7 . 1966] 

X 3. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ile 9 arkadaşının teklifi ve içişleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları rapor
ları (1/197, 2/235) (S. Sayısı : 209) [Dağıt
ma tarihi : 14 . 2 . 1967] 

X 4. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

5. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri G'enel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon rapora (1/259) 
(2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] 

X 6. — Su Ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 



Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret. 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

7. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro 
lan hakkındaki 5239 sayılı kanuna ek kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları 
raporları (1/312) (S. Sayısı : 232) [Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1967] 

8. — Türün Tarım Satış kooperatifleri 
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük vo Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208, 
2/18) (S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1967] 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komis
yonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 . 1967] 

11. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, Ankara 
Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporu. (1/306. 2/328) 
(S. Sayısı : 246) [Dağıtma tarihi : 24 . 4 .1967] 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 

Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) [Dağıtma tari
hi : 25 . 4 . 1967] 

X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar 
ve iskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

14. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka-
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile 
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958 
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390; 
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi : 
4 . 5 . 1967] 

15. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171) 
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
En Ziyade müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân ko
misyonları raporları. (1/229) (S. Sayısı : 258) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 17. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Andlaşmasma Ticaret ve Kalkınma ile ilgili 
IV ncü kısmın eklenmesine dair protokol ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/79) (S. Sayısı : 259) [Dağıtma tarihi : 
5 . 5 . 1967] 

X 18. — Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fıkralar 



eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları, (1/213) 
(S. Sayısı : 260) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 19. — Ereğli Kömür Havzasındaki ocak
ların Devletçe işletilmesi hakkında 3867 sayl ı 
Kanuna ek bir madde eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/274) (S. Sayısı : 262) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967] 

X 20. — Türkiye ile Iran arasında Transit 
Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uy «yun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/82) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

21. — Devlet Opera ve Balesi Grene! Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

22. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, bir maddesinin kaldırılmasına 
ve; bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5. . 1967] 

X 23. —Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 
ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kındaki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanım tasarısı ve Gümrük ve Te
kel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları (1/109) (S. Sayısı : 264) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 5 . 1967] 

X 24. — «Bâzı mamullerimizin tevsik edile
cek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve ben
zer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri berta
raf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hak
kında karar» m kaldırılarak yerine ikame olunan 
karar hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararname

sinin onaylanmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/107) (S. Sayısı : 265) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 25. —• Bâzı mamullerimizin ihraç fiyatla
rına tesir eden mükellefiyetleri bertaraf etmek 
amaciyle alman Bakanlar Kurulu kararnameleri
nin onaylanması hakkında kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Sanayi, Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları (1/108) (S. Sayısı: 263) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 26. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı : 
266) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin 
Cumhuriyeti arasında 19 Ağustos 1965 tarihin
de Ankara'da imzalanan Türkiye - Arjantin 
Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu 
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sayı
sı : 267) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En-
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
82.05 pozisyonundaki ibare değişikliğinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonları raporları (1/228) (S. Sayısı : 268) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 29. — XXXVII sayılı Türkiye Cumlıu-
niyoti Lisıtoosii» (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nde değişiklik yapılmasına dair 
olan Bakanlar Kurulu kararlarının onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/184) (S. Sayısı : 269) [Dağıtma tarihi : 
9 . 5 . 1967] 

X 30. — Türküye Cumhuriyeti Hükümetlinin 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesin
de yapılan değişikliklerin onaylanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/230) 
(S. Sayısı : 270) [Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1967] 

X 31. — Türkiye- Cunmuriyoti Listesi (En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi) nin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasamı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel, 



Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/227) 
(S. Sayısı : 271) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1967] 

X 32. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
yet Listesi (En Ziyade Müsaadeye Mazhar 
Millet Tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/185) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma tari
hi : 9 . 5 . 1967] 

33. — Bursa Milletvekili Sadrettin Ganga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk ve 9 arkadaşı ile Cumhuri
yet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali De-
mir'in, 5434 sayılı Kanunun 41 rici maddesi
nin 3 ncü fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları, (2/185, 2/189) (S. Sayısı : 278) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

35. — Ordu Milletvekili Sadi PöMivanoğlu 
ve Kemal Şemsoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295) 
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

36. — Erzurum. Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şeııkaya Es
ki Ekrek köyü öğretımeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

X 37. — Kanun ve kararnam>eler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala-
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caklarmm terkini hakkımda kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

X 38. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/404) (S. Sayısı : 281) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

39. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 ar
kadaşının Bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 283) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1967] 

X 40.— Hacettepe Üniversitesi kurulması hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları. (1/359) (S. Sayısı : 288) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1967] 

X 41. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye, 
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1967] 

42. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmına kadrolar 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân Komisyonları raporları (1/354) (S. Sayısı: 
289) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967] 

X 43. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
19 ve 21 nei maddelerine fıkralar eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Tarım ve Ticaret ve 
Plân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1967 




